
1

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 
 УКРАЇНИ

ПРАВОВА ТА ТЕХНІЧНА ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ 
ПРОФСПІЛОК

ЗАХИСТ ПРОФСПІЛКОВИХ ПРАВ:
КОМЕНТАРІ  

ТА ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Київ – 2016



2

  ББК 66.72(4УКР)
 Б59

Бібліотечка голови профспілкового комітету № 7–8 (199–200), 2016
Захист профспілкових прав: коментарі та практичні поради. – К.: 

«Профінформ» ФПУ, 2016. – 56 с.

Відповідальні за підготовку:
Ірина СИДОРЯК, заступник керівника Правової та технічної  інспекцій 

праці – головний правовий інспектор праці ФПУ, тел.: (044) 528-70-67; 
e-mail: sirius@fpsu.org.ua.;

Тетяна МОСІЙЧУК, головний спеціаліст – правовий інспектор пра-
ці Правової та технічної інспекцій праці ФПУ, тел.: (044) 528-70-67;  
e-mail: tanya@fpsu.org.ua.

Видавець – «ПРОФІНФОРМ» ФПУ
Директор – Олексій ПЛАКСІН
Відповідальна за випуск – Ганна ГЛУШКО
Верстка – Марія ЮРОВА
Літредактор-коректор – Олена СЄВЄРЦЕВА

Адреса редакції: 01042, Київ, бульвар Дружби народів, 5.
 Тел.: (044) 528-70-49.
 Електронна пошта: profinform2009@ukr.net

ІНДЕКС «Бібліотечки» – 22909

© «ПРОФІНФОРМ» ФПУ, 2016

Підготовлено до видання «ПРОФІНФОРМОМ» ФПУ.
Переддрукарську підготовку здійснено у комп’ютерному центрі «ПРОФІНФОРМУ» ФПУ.

Свідоцтво КВ № 3843 від 30.11.1999.
Підписано до друку 21.06.2016. Формат 60х84/16. Папір газетний. 

Ум.-друк. арк. 2,79. Зам. № 562. Тираж 5403.
Надруковано у ПП «Видавництво «Слово», м. Київ, вул. Ольжича, 29.

   



3

ДО ЧИТАЧІВ

Принцип свободи об’єднання – основний серед цінностей МОП. Це 
викладено у Статуті МОП 1919 року, Філадельфійській декларації МОП 
1944 року та Декларації 1998 року про основоположні трудові принципи 
та права. Право на свободу об’єднання також проголошено Загальною 
декларацією прав людини 1948 року. Забезпечення права на організацію 
і формування об’єднань роботодавців і трудящих є необхідною умовою 
для об’єктивного проведення колективних переговорів та соціального 
діалогу. Однак усе ще існують труднощі у застосуванні цих принципів: 
у деяких країнах, серед яких і Україна, організаціям трудящих створю-
ють перешкоди для нормальної діяльності, спостерігаються втручання 
у їхню діяльність, переслідування та дискримінація працівників через 
членство у профспілці.

Запропоновані читачам матеріали Бібліотечки базуються на уза-
гальненні досвіду правових інспекторів праці ФПУ з питань організації 
моніторингу дотримання профспілкових прав та практики їх правового 
з ахисту.

З повагою та побажаннями успіхів  
у правозахисній роботі 

Ірина СИДОРЯК,
заступник керівника Правової та технічної  

інспекцій праці апарату ФПУ,  
головний правовий інспектор праці ФПУ
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ГЛОСАРІЙ

Акція протесту – це, як правило, масовий, публічний захід громадян 
або окремої категорії громадян, який проводиться з метою привернення 
уваги суб’єктів влади, громадськості, роботодавців до неврегульованих 
проблем у різних сферах життя суспільства і супроводжується гаслами, 
застосуванням у деяких випадках наочних засобів (плакатів, символіки), 
аудіо- та відеообладнання. Акція протесту може бути у вигляді мітингу, 
демонстрації, страйку, вуличного походу, марш-походу, зборів, пікету-
вання, голодування тощо.

Асоціація (лат. associo – з’єдную, зв’язую) – добровільне об’єднання 
фізичних або юридичних осіб для досягнення спільної мети на засадах 
взаємовигідної співпраці при збереженні самостійності, правової та 
майнової незалежності її членів.

Конвенція (лат. conventio – договір, угода) – різновид міжнародного 
договору.

Конфлікт – випадок загострення протиріч у трудових відносинах.
Міжнародне бюро праці (МБП) – постійний секретаріат Міжнародної 

організації праці, її адміністративний і виконавчий орган, дослідний та 
інформаційний центр.

Міжнародна конфедерація профспілок (МКП) (англ. International Trade 
Union Confederation, ITUC) – найчисленніше міжнародне профспілко-
ве об’єднання, утворене у 2006 році шляхом об’єднання Міжнародної 
конфедерації вільних профспілок (МКВП) та Всесвітньої конфедерації 
праці (ВКП).

Міжнародна організація праці (МОП) (англ. International Labour 
Organization) – спеціалізована установа Ліги Націй, а після Другої світо-
вої війни – Організації Об’єднаних націй (ООН), що була заснована у 
1919 році урядами різних країн для підтримки міжнародного співробіт-
ництва у справі забезпечення миру в усьому світі й зменшення соціаль-
ної несправедливості за рахунок поліпшення умов праці. У XX столітті 
першочерговими завданнями діяльності МОП є підтримка демократії і 
соціального діалогу, боротьба з бідністю й безробіттям, заборона дитячої 
праці.

Організації профспілки – організаційні ланки профспілки, визначені 
статутом профспілки, що діють у межах повноважень, наданих статутом 
та законом.

Об’єднання роботодавців – некомерційна організація, що об’єднує 
на добровільній основі роботодавців для представництва інтересів і за-
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хисту прав своїх членів у взаємовідносинах із профспілками, органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування.

Орган соціального партнерства – постійно діючі організаційні струк-
тури, в рамках яких здійснюється взаємодія представників суб’єктів со-
ціального партнерства і приймаються юридично значимі рішення.

Первинна організація профспілки – добровільне об’єднання членів 
профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в уста-
нові, організації незалежно від форми власності і виду господарювання 
або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують 
себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі.

Працівник – фізична особа, яка працює на підставі трудового догово-
ру на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка ви-
користовує найману працю.

Принципи соціального партнерства – основні початки, вихідні поло-
ження, яким у своїй практичній діяльності повинні слідувати суб’єкти 
соціального партнерства.

Професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбуткова громад-
ська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтереса-
ми за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Профспілковий орган – орган, створений згідно із статутом (положен-
ням) профспілки, об’єднання профспілок, через який профспілка здій-
снює свої повноваження.

Профспілковий представник – керівник профспілки, її організації, 
об’єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або 
інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним 
рішенням профспілкового органу.

Профспілковий рух – сукупність форм і методів захисту прав та інте-
ресів найманих працівників.

Роботодавець – власник підприємства, установи, організації неза-
лежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або 
уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно 
до законодавства використовує найману працю.

Соціальне партнерство – спосіб регулювання соціально-трудових 
відносин між працівниками (їхніми представниками) і роботодавцями 
(їхніми представниками), що ґрунтується на взаємному врахуванні інте-
ресів кожної зі сторін, повазі цих інтересів та відмові від силових спосо-
бів взаємодії.

Страйк – це тимчасове колективне добровільне припинення ро-
боти працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових 
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обов’язків) підприємства, установи, організації (структурного підрозді-
лу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Страйк загальний – страйк, в якому беруть участь більшість працівни-
ків, зайнятих у компанії, галузі, місті або країні.

Страйк несподіваний (Surprise strike) – короткочасний попереджу-
вальний страйк, про проведення якого роботодавець заздалегідь не 
попереджується, що проводиться з метою привернення уваги робо-
тодавця або громадськості до серйозності певних вимог або позиції 
працівників (такий страйк зазвичай триває одну годину або максимум 
один день). Непопередження роботодавця про проведення страйку є 
порушенням статті 19 Закону України «Про порядок вирішення колек-
тивних трудових спорів (конфліктів)». Такий страйк може бути визна-
ний незаконним.

Страйк «помилковий» – вид страйку, який проводиться за наявності 
конфлікту, але відсутності колективного трудового спору, і який, як пра-
вило супроводжується добровільною тимчасовою відмовою працівників 
від виконання трудових обов’язків, але без висування і, відповідно, без 
розгляду вимог. В Україні такий страйк може бути визнаний незаконним.

Страйк попереджувальний – страйк, який проводиться з метою при-
вернення уваги роботодавця або громадськості до серйозності певних 
вимог або позиції працівників (такий страйк зазвичай триває одну годи-
ну або максимум один день).

Страйк почерговий – вид страйку, коли декілька підрозділів, діючи 
в одній компанії або на одній території тощо, проводять страйк, тобто 
припиняють роботу, у наперед встановленому порядку. Таким чином, 
зберігається спадкоємність страйку, проте працівники серйозно не ри-
зикують втратою заробітку.

Страйк прихований – вид страйку, який проходить на законних під-
ставах, під час якого працівники можуть проводити тривалі засідання 
або збори щодня в певний час з метою вирішення питання, що зачіпає 
їхні інтереси. Таким чином, страйк офіційно не оголошується, а для до-
сягнення ефекту припинення роботи використовуються інші заходи – 
правові норми.

Сидячий страйк – вид страйку, при якому працівники залишаються на 
своїх робочих місцях, тобто на території підприємства.

Страйк солідарності – страйк, який проводиться для підтримки інших 
страйкуючих працівників, зазвичай у рамках однієї компанії, галузі або 
професії. У Швеції такі страйки є традиційними, проте в Україні такий 
страйк може бути визнаний незаконним.
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Страйк у формі «добровільної роботи» – страйк, що йде у зворотно-
му напрямі: працівники залишаються на робочих місцях, незважаючи 
на рішення роботодавця тимчасово закрити компанію і припинити її 
 діяльність.

Страйк «формальний» – застосовується на західних підприємствах, 
де дії працівників жорстко регламентовані та нормовані численними 
інструкціями та вказівками. Слід зазначити, що так звані формальні 
страйки можуть застосовувати працівники, яким законом обмежено або 
заборонено брати участь у страйку. Такі страйки можуть проводитися у 
формі:

– зниження темпу роботи (Go-Slow strike), коли працівники вико-
нують свої обов’язки поволі, таким чином не ризикуючи втратити свої 
матеріальні права або виплати в ході страйку. Працівники, отримавши 
від начальника цеху завдання, повертаються на своє робоче місце і ви-
конують його, ніби рухаючись «гусячим кроком»;

– роботи за правилами (work to rule), або «страйк по-італійськи», коли 
працівники виконують свої обов’язки виключно точно, відповідно до 
встановлених технологічних правил, наслідком чого є блокування або 
гальмування нормального виробничого процесу. Суть цього виду страй-
ку полягає в існуючих протиріччях між формальною та неформальною 
організацією роботи у роботодавця. Цей вид страйку практично не регу-
люється законом, оскільки для висування претензій до працівників не-
має підстав;

– «медичних страйків», коли всі працівники одночасно беруть лікар-
няні й не виходять на роботу. При цьому їх неможливо у чомусь звину-
ватити: формально страйк не оголошений, а листки непрацездатності 
підприємство має оплачувати. Таким чином, не втрачаючи заробітної 
плати та не оголошуючи страйку, працівники домагаються, аби власник 
звернув увагу на висунуті вимоги. 

Транснаціональна корпорація (ТНК) – це корпорація, що здійснює 
міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій та 
має прямий контроль над своїми закордонними філіями; це міжнародні 
компанії.

Член профспілки – особа, яка входить до складу профспілки, визнає її 
статут та сплачує членські внески.
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1. Документи міжнародних організацій,  
у яких закріплено право на свободу асоціацій

Відповідно до статті 36 Конституції України громадяни України ма-
ють право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські орга-
нізації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення по-
літичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за 
винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної 
безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або за-
хисту прав і свобод інших людей. Громадяни мають право на участь у 
професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-еконо-
мічних прав та інтересів. 

Загальні гарантії свободи об’єднання містяться у низці міжнародно-
правових актів. 

Зокрема, стаття 20 Загальної декларації прав людини (1948 р.) визна-
чає, що кожна людина має право на свободу мирних зборів та асоціацій, 
а також те, що ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої 
асоціації. Окрім того, у статті 23 зазначається, що кожен має право ство-
рювати професійні спілки і входити до професійних спілок для захисту 
своїх інтересів.

Однак Загальна декларація, яка фактично є резолюціями Генеральної 
Асамблеї ООН, має рекомендаційний характер і не може визнаватися 
юридично обов’язковою. Саме тому на основі Загальної декларації прав 
людини Комісія ООН з прав людини розробила запропоновані в 1966 р. 
для прийняття юридично обов’язкові документи, які найповніше визна-
чили перелік та зміст основних прав людини: 

– Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;
– Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права. 
Так, положення про право на свободу асоціації у загальному вигляді 

сформульоване у статті 22 Пакту про громадянські і політичні права, у 
якій зазначається, що кожна людина має право на свободу асоціації з 
іншими, включаючи право створювати профспілки і вступати до них для 
захисту своїх інтересів. Користування цим правом не підлягає жодним 
обмеженням, окрім тих, які передбачаються законом і які є необхідними 
в демократичному суспільстві в інтересах державної чи громадської без-
пеки, громадського порядку, охорони здоров’я і моральності населення 
або захисту прав та свобод інших осіб. Однак для осіб, які входять до 
складу збройних сил і поліції, можуть бути запроваджені законні обме-
ження користування цим правом.
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Міжнародний пакт про економічні, соціальні, культурні права, дета-
лізуючи право на об’єднання задля захисту прав робітників у статті 8, 
передбачає, що держави, які беруть у ньому участь, зобов’язуються за-
безпечити: а) право кожної людини створювати для здійснення і захисту 
своїх економічних та соціальних інтересів професійні спілки і вступати 
до них на свій вибір за єдиної умови дотримання правил відповідної ор-
ганізації. При цьому користування зазначеним правом не підлягає жод-
ним обмеженням, окрім тих, які передбачаються законом і які є необ-
хідними в демократичному суспільстві в інтересах державної безпеки 
чи громадського порядку або для захисту прав і свобод інших; b) право 
професійних спілок утворювати національні федерації чи конфедерації і 
право останніх засновувати міжнародні професійні організації або при-
єднуватися до них; с) право професійних спілок функціонувати безпере-
шкодно без будь-яких обмежень, окрім тих, які передбачаються законом 
і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах державної 
безпеки чи громадського порядку або для захисту прав і свобод інших; 
d) право на страйки за умови його здійснення відповідно до законів 
кожної країни. У зазначеній статті так само, як і в попередньому акті, 
зазначається, що ця норма не перешкоджає запровадженню законних 
обмежень користування цими правами для осіб, які входять до складу 
збройних сил, поліції або адміністрації держави.

Декларація соціального прогресу та розвитку (1969 р.) у статті 20 за-
кріплює, що соціальний прогрес і розвиток мають бути спрямовані на 
постійне підвищення матеріального та духовного рівня життя всіх членів 
суспільства при повазі та здійсненні прав людини й основних свобод, у 
тому числі шляхом надання повних демократичних свобод професій-
ним спілкам, свободи асоціацій для всіх трудящих, включаючи право на 
укладення колективних договорів і страйк, визнання права створювати 
інші організації трудящих; забезпечення можливості для більш широкої 
участі профспілок в економічному й соціальному розвитку; ефективну 
участь всіх членів профспілок у вирішенні економічних і соціальних пи-
тань, що зачіпають їхні інтереси.

Важливим інструментом гарантування прав людини є закріплення 
свободи об’єднань і в регіональних угодах (Африканська Хартія прав лю-
дини і народів 1981 р., Американська конвенція про права людини 1969 р., 
Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 р.). 
Ці акти важливі ще й тому, що для здійснення нагляду за забезпечен-
ням прав людини та виконання консультативних функцій були спеці-
ально створені офіційні незалежні органи – Африканська комісія з прав 
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 людини і народів, Африканський суд з прав людини і народів, Міжаме-
риканська комісія з прав людини, Міжамериканський суд з прав людини, 
Європейська комісія з прав людини, Європейський суд з прав  людини.

Так, Африканська Хартія прав людини і народів наголошує на тому, що 
кожна людина має право на свободу асоціацій за умови дотримання нею 
закону. За умови дотримання зобов’язання про солідарність, передбаче-
ного у статті 29, ніхто не може бути примушений до вступу в асоціацію 
(стаття 10).

В Американській конвенції про права людини зазначається, що кожна 
людина має право на свободу асоціації в ідеологічних, релігійних, по-
літичних, економічних, трудових, соціальних, культурних, спортивних 
або інших цілях. Користування цим правом не підлягає жодним обме-
женням, окрім тих, які передбачаються законом і які необхідні в демо-
кратичному суспільстві в інтересах державної чи громадської безпеки, 
громадського порядку або охорони здоров’я і моральності населення або 
захисту прав і свобод інших осіб. Однак положення зазначеної Конвен-
ції не перешкоджають запровадженню законних обмежень, аж до по-
збавлення користування правом на асоціацію, для осіб, які входять до 
складу збройних сил і поліції (стаття 16).

Унікальною є Європейська конвенція про захист прав людини та осно-
вних свобод, за допомогою якої створено найефективнішу у світі систему 
міжнародних норм захисту прав і свобод, а також одну з найбільш пере-
дових у світі форм міжнародної системи судового захисту. 

У статті 11 цієї Конвенції проголошується: «Кожен має право на сво-
боду мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами, включаючи 
право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інте-
ре сів. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком 
тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспіль-
стві в інтересах національної або громадської безпеки, для запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або для за-
хисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запроваджен-
ню законних обмежень на здійснення цих прав особами, що входять до 
складу збройних сил, поліції чи адміністративних органів держави».

Велике правове значення для країн Європи має Європейська соціаль-
на хартія (переглянута), яка набрала чинності 1 лютого 2007 р. Хартія за-
хищає основні соціальні та економічні права і доповнює Конвенцію про 
захист прав людини й основоположних свобод, зокрема у сфері захисту 
й забезпечення права трудящих на об’єднання. Так, у статті 5 Європей-
ської хартії зазначено: «З метою забезпечення здійснення або сприяння 
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здійсненню свободи працівників і роботодавців створювати місцеві, на-
ціональні або міжнародні організації для захисту своїх економічних і со-
ціальних інтересів та вступати у такі організації, Сторони зо бо в’язуються, 
що національне законодавство жодним чином не обмежуватиме цю сво-
боду та не використовуватиметься для її обмеження. Обсяг застосування 
передбачених гарантій щодо поліції визначається національними закона-
ми або правилами. Порядок застосування гарантій до осіб, які входять до 
складу збройних сил, і обсяг їх застосування до осіб цієї категорії також 
визначаються національними законами або правилами».

Значний внесок у здійснення кодифікаційного процесу щодо закрі-
плення свободи асоціації в цілому і забезпечення прав профспілок зо-
крема внесли Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці. 
Так, у Преамбулі Статуту МОП принцип профспілкової свободи визна-
ється умовою покращення умов праці.

У Декларації цілей і завдань МОП, ухваленій Міжнародною конферен-
цією праці на 86-й сесії в Женеві 18 червня 1998 р., яка є додатком до Ста-
туту, Міжнародна конференція праці заявила, що всі члени Організації, 
навіть ті, які не ратифікували вказані Конвенції, мають зобов’язання, що 
випливають із самого факту їхнього членства в Організації, дотримува-
тися, зміцнювати та реалізовувати добросовісно та відповідно до Статуту 
принципи, що стосуються основних прав, які є предметом цих Конвенцій.

Одним із таких основних принципів, на яких ґрунтується діяльність 
Організації, є свобода профспілкової діяльності як необхідна умова по-
стійного прогресу.

Цей принцип закріплено в декількох Конвенціях та рекомендаціях 
МОП:

Конвенція про свободу асоціації та захист прав на організацію № 87 
1948 р. (ратифікована УРСР 11.08.1956 p.), яка має універсальне зна-
чення, зобов’язує усіх своїх членів запровадити такі постанови, як 
право працівників та роботодавців, без будь-якої різниці, створювати 
на свій вибір організації без попереднього на те дозволу, а також пра-
во вступати в такі організації з єдиною умовою підлягати статутам цих 
останніх (стаття 2). Органи державної влади не можуть втручатися в ді-
яльність профспілок з метою обмеження права працівників на свободу 
об’єднання чи перешкоджання його законному здійсненню (стаття 3). 
Набуття прав юридичної особи організаціями профспілок не може бути 
підпорядковане умовам, які унеможливлять свободу об’єднання (стат-
тя 7). Визначення, якою мірою гарантії, передбачені цією Конвенцією, 
 застосовуватимуться до збройних сил та поліції, покладене на  національне 
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законодавство (стаття 8). Кожний член МОП, для якого ця Конвенція 
набула чинності, зобов’язується вжити всіх потрібних і відповідних за-
ходів, щоб гарантувати працівникам і роботодавцям вільне здійснення 
права на організацію (стаття 11).

Конвенція № 87 допускає профспілковий плюралізм, але не робить 
його обов’язковим. Профспілкова монополія, яка суперечить цій Кон-
венції, виникає лише тоді, коли єдина профспілкова організація консти-
туюється і підтримується законодавством, але не тоді, коли єдина проф-
спілка існує на практиці, оскільки працівники добровільно об’єднуються 
в єдину профспілкову організацію. Не суперечить положенням Конвенції 
№ 87 і той факт, що за найбільш представницькими профспілками ви-
знаються спеціальні права (насамперед щодо колективних договорів) за 
умови, що процедура визначення найбільш представницьких профспі-
лок має об’єктивний характер, періодично переглядається і не перешко-
джає нормальному функціонуванню усіх інших профспілок.

Щодо процедури визначення найбільш представницьких профспілок 
існує норма Рекомендації № 159, яка стосується профспілок державних 
службовців. Відповідно до цієї Рекомендації визначення найбільш пред-
ставницької профспілки має ґрунтуватися на об’єктивних і заздалегідь 
визначених критеріях і не сприяти зростанню одних профспілкових ор-
ганізацій за рахунок інших.

Важливе міжнародно-правове значення має Конвенція про захист 
прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм на-
даються, № 135, яка була ратифікована Україною у 2003 році. Зокрема, 
норми цієї Конвенції прямо вказують, що термін «представники трудя-
щих» означає виборних представників трудящих, а також представників 
професійних спілок, призначених або обраних професійними спілками 
або членами таких профспілок. Згідно зі статтею 1 Конвенції представ-
ники працівників на підприємстві користуються ефективним захистом 
від будь-якої дії, яка може завдати їм шкоди, включаючи звільнення, що 
ґрунтується на їхньому статусі чи на їхній діяльності як представників 
працівників, чи на їхньому членстві у профспілці або на їхній участі у 
профспілковій діяльності, тією мірою, якою вони діють відповідно до 
чинного законодавства чи колективних договорів або інших спільно по-
годжених умов. Конвенцією гарантується, що представникам працівни-
ків надаються на підприємстві відповідні можливості, що дають їм змогу 
швидко й ефективно виконувати свої функції (стаття 2). У тому випадку, 
якщо на одному й тому ж підприємстві є як представники професійної 
спілки, так і виборні представники, має бути вжито відповідних заходів, 
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коли це потрібно, для того, щоб наявність виборних представників не 
використовувалась для послаблення позиції зацікавлених профспілок 
або їхніх представників, а також для того, щоб заохочувати співробітни-
цтво в усіх відповідних питаннях між виборними представниками та за-
цікавленими профспілками та їхніми представниками (стаття 5).

Рекомендація про захист прав представників працівників на підприєм-
стві та можливості, що їм надаються, № 143 підтверджує зазначені у 
наведених вище Конвенціях положення та зазначає, що там, де немає 
достатніх заходів щодо захисту працівників узагалі, має бути вжито кон-
кретних заходів для забезпечення ефективного захисту представників 
працівників. Вони можуть охоплювати, наприклад, такі заходи: а) до-
кладне й точне визначення причин, що виправдовують припинення тру-
дових відносин представників працівників; b) вимогу про консультації 
з незалежним органом, державним або приватним, чи з об’єднаним ор-
ганом, або про отримання його думки чи згоди, перш ніж рішення про 
звільнення представника працівників стане остаточним; c) спеціальну 
процедуру оскарження для представників працівників, які вважають, 
що їхні трудові відносини припинено без підстав або їхні умови робо-
ти несприятливо змінені, або до них застосовано несправедливі заходи; 
d) встановлення дієвого порядку виправлення становища у разі неспра-
ведливого припинення трудових відносин представників працівників, 
до якого входить, якщо це не суперечить основним правовим засадам 
відповідної країни, поновлення таких представників на їхній попередній 
роботі з виплатою втраченої заробітної плати та зі збереженням за ними 
набутих прав; e) покладення на підприємця тягаря доведення обґрунто-
ваності його дій у разі скарги на дискримінаційне звільнення чи неспри-
ятливе змінення умов роботи представника працівників; f) визнання 
пріоритету представників працівників на збереження за ними роботи у 
разі скорочення штатів (стаття 6). Особам, які виконували функції пред-
ставників працівників на підприємстві, де вони працювали, і поверта-
ються на свою роботу на цьому підприємстві після закінчення терміну 
їхніх повноважень, повинні зберігатися або поновлюватися всі їхні пра-
ва, зокрема права, що стосуються роду їхньої роботи, заробітної плати і 
виробничого стажу (стаття 8). У статтях 9–17 Рекомендації закріплюються 
можливості, котрі мають надаватися представникам працівників, зокрема 
надання потрібного вільного від роботи часу без втрати заробітної плати 
чи соціальних та інших допомог; забезпечення доступу до всіх робочих 
місць та адміністрації підприємства; право вивішувати в приміщеннях і 
на території підприємства профспілкові оголошення в місці чи місцях, 



14

 розповсюджувати серед працівників підприємства інформаційні бюле-
тені, брошури, публікації та інші документи профспілки тощо.

Вільне здійснення права на об’єднання забезпечується додатковими 
гарантіями, які містить Конвенція про застосування принципів права на ор-
ганізацію і на ведення колективних переговорів № 98, 1949 р. (ратифікована 
УРСР 11.08.1956 p.).

Зокрема, у документі установлений захист працівників від будь-яких 
дискримінаційних дій, спрямованих на обмеження свободи об’єднання 
в галузі праці, особливо якщо метою таких дій є: а) підпорядкувати при-
йняття працівника на роботу чи збереження ним роботи умові, щоб він 
не вступав до профспілки або вийшов з профспілки; b) звільняти чи в 
будь-який інший спосіб завдавати шкоди працівникові на тій підставі, 
що він є членом профспілки чи бере участь у профспілковій діяльності в 
неробочий час або, за згодою підприємця, у робочий час (стаття 1). 

Також у Конвенції йдеться про те, що організації працівників і ро-
ботодавців повинні користуватися відповідним захистом від будь-яких 
актів втручання з боку один одного чи з боку їхніх агентів або членів у 
створення і діяльність організацій та управління ними, зокрема, не до-
пускати створення «компанійських», «домашніх» профспілок, тобто ор-
ганізацій працівників, які перебувають під пануванням або контролем 
підприємців (стаття 2).

Ані Конвенція № 98, ані інші конвенції та рекомендації МОП не 
торкаються питання про примусове (пряме або непряме) нав’язування 
профспілкового членства, тобто не виступають ні «за», ні «проти» при-
мусового юніонізму. Встановлювати чи не встановлювати відповідні 
норми має вирішувати кожна держава на національному рівні.

Розглянуті положення про право на асоціацію мають універсальний 
характер, тобто стосуються, за деякими винятками (армія, поліція), всіх 
трудящих.

Окрім вищенаведеного, МОП прийнято декілька спеціалізованих ак-
тів про право на об’єднання. Зокрема, Конвенція про право на організацію 
та об’єднання працівників у сільському господарстві № 11 зобов’язує дер-
жави поширити на всіх зайнятих у сільському господарстві працівників 
ті самі права на організацію та на об’єднання, як і працівникам у про-
мисловості, й скасувати всі положення, що обмежують такі права сто-
совно працівників, зайнятих у сільському господарстві (стаття 1).

Конвенція про організації сільських трудящих та їхню роль в економіч-
ному та соціальному розвитку № 141 встановлює, що всім категоріям 
сільських працівників (як найманим, так і фермерам та іншим незалеж-
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ним працівникам) надається право створювати свої організації, а також 
вступати в організації за власним вибором відповідно лише до правил 
організації, без попереднього дозволу і на основі повного дотримання 
принципу свободи об’єднання.

У Конвенції про захист права на організацію та процедури визначення 
умов зайнятості на державній службі № 151 зазначається, що вона за-
стосовується до всіх осіб, зайнятих у державних органах, якщо тільки до 
них не застосовуються більш сприятливі положення інших міжнародних 
трудових конвенцій. Проте національне законодавство може додатково 
визначити, якою мірою встановлені гарантії застосовуються до деяких 
категорій державних службовців (котрі обіймають посади на високому 
рівні, чиї функції стосуються визначення політики чи управління, або 
службовців, чиї обов’язки мають строго конфіденційний характер), а та-
кож до збройних сил і поліції (стаття 1).

Цією Конвенцією передбачений комплекс положень, що захищають 
право на організацію державних службовців, зокрема:

– на державних службовців поширюється свобода об’єднання (асоці-
ації), і вони захищаються від дискримінації, спрямованої на обмеження 
цієї свободи, зокрема, забороняється підпорядкування прийому держав-
них службовців на роботу умові, згідно з якою вони не повинні вступати 
до організації державних службовців або повинні припинити своє член-
ство в ній; не допускається звільнення або нанесення державному служ-
бовцеві збитку в інший спосіб на тій підставі, що він є членом організації 
державних службовців або бере участь у нормальній діяльності такої ор-
ганізації (стаття 4);

– організації державних службовців користуються повною незалеж-
ністю від державних органів влади та захистом від будь-яких актів втру-
чання державних органів у їх створення, діяльність або управління ними, 
зокрема дій, що сприяють створенню організацій державних службовців 
під пануванням державних органів влади або підтримують організації 
державних службовців шляхом фінансування їх тощо для того, щоб по-
ставити такі організації під контроль державного органу влади (стаття 5);

– представникам визнаних організацій державних службовців пови-
нні даватися такі можливості, які давали б їм змогу швидко та ефективно 
виконувати свої обов’язки як у робочий час, так і поза ним без завдан-
ня шкоди ефективній діяльності відповідного державного відомства або 
служби (стаття 6);

– державні службовці користуються громадянськими та політичними 
правами, які необхідні для нормального здійснення свободи об’єднання 
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за єдиної умови дотримання зобов’язань, визначених їхнім статусом і ха-
рактером виконуваних ними функцій (стаття 9).

За загальним правилом конвенційні норми є юридично обов’язковими 
для тих держав, які ратифікують ці міжнародні угоди.

Ратифікувавши норми Конвенцій № 87, № 98, № 135, Україна як член 
МОП з 1954 року, що взяла на себе обов’язок підтримувати принципи й 
права, закріплені у її статуті та Філадельфійській декларації, має забез-
печувати ефективну реалізацію цих документів, а також зобов’язана по-
відомляти керівні органи МОП про вжиті заходи щодо їх застосування.

2. Права профспілок у законодавстві України

Право громадян на участь у професійних спілках з метою захисту сво-
їх трудових і соціально-економічних прав та інтересів визначене статтею 
36 Конституції України.

Основні права профспілок та їх об’єднань зазначені в розділі 2 Закону 
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»:

– право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними кон-
ституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових орга-
нів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також до 
міжнародних судових установ;

– право на ведення колективних переговорів і укладання колектив-
них договорів та угод;

– право здійснювати громадський контроль за дотриманням законо-
давства про працю (з правом направлення подання про усунення пору-
шень, виявлених у ході здійснення контролю);

– права щодо забезпечення зайнятості населення (участь у розро-
бленні державної політики зайнятості населення, програм зайнятості; 
проведення спільних консультацій з проблем зайнятості населення; роз-
робка і внесення пропозицій заходів щодо соціального захисту членів 
профспілок, які звільняються; консультування роботодавця при пла-
нуванні звільнень з причин економічного, технологічного, структур-
ного чи аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганіза-
цією, зміною власності підприємства, установи, організації про заходи 
щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або 
пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень);

– право щодо соціального захисту та забезпечення достатнього жит-
тєвого рівня громадян (участь у визначенні головних критеріїв життєвого 
рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної 
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плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, у розробці 
соціальних програм);

– право участі в управлінні державним соціальним страхуванням як 
представників застрахованих осіб;

– права в управлінні підприємствами та при зміні форм власності 
(представляти права та інтереси працівників у відносинах з роботодав-
цем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також 
під час приватизації об’єктів державної та комунальної власності; брати 
участь у роботі комісій з приватизації; представляти інтереси працівни-
ків підприємства-боржника в комітеті кредиторів у ході процедури бан-
крутства);

– права у вирішенні трудових спорів (представляти інтереси праців-
ників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори; представ-
ляти інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів 
(конфліктів) у порядку, встановленому законодавством; брати участь у 
діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які 
розглядають колективний трудовий спір або конфлікт);

– право на організацію страйків та проведення інших масових заходів;
– право на інформацію з питань праці та соціально-економічного 

розвитку;
– право на створення навчальних, культурно-освітніх закладів, до-

слідних та інших організацій;
– права у сфері захисту духовних інтересів трудящих;
– права у захисті житлових прав громадян (брати участь у розробленні 

державної житлової політики, здійсненні заходів, спрямованих на розви-
ток житлового будівництва, поліпшення використання та забезпечення 
збереження житлового фонду, у захисті економічних та соціальних прав 
громадян, пов’язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла);

– право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керів-
ником підприємства, установи або організації, якщо він порушує цей За-
кон, законодавство про працю, про колективні договори та угоди;

– право власності;
– право на господарську та фінансову діяльність.
До прав профспілок також належать право проведення незалежної 

експертизи умов праці, а також об’єктів виробничого призначення, які 
проектуються, будуються або експлуатуються, на відповідність норма-
тивно-правовим актам з питань охорони праці; право брати участь у ви-
явленні причин нещасних випадків і професійних захворювань на ви-
робництві і надання висновків щодо них; право законодавчої ініціативи. 
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Кодекс законів про працю (КЗпП) України визначає права профспілок 
у багатьох сферах соціально-трудових відносин, значна кількість яких 
регулюється іншими законами. Кодексом визначаються права проф-
спілок:

– у застосуванні трудового договору між працівником і власником 
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом 
чи фізичною особою (розділ III). Зокрема, це стосується випадків ви-
пробування при прийнятті на роботу строком до шести місяців (стаття 
27), розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповнова-
женого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної 
профспілкової організації (профспілкового представника) (стаття 43), 
розірвання трудового договору з керівником на вимогу виборного орга-
ну первинної профспілкової організації (профспілкового представника) 
(стаття 45);

– у регулюванні робочого часу (розділ IV), зокрема стосовно встанов-
лення правил внутрішнього трудового розпорядку або графіків зміннос-
ті, а також тривалості робочого тижня та щоденної роботи (стаття 52), 
запровадження підсумованого обліку робочого часу (стаття 61), необ-
хідності одержання дозволу виборного органу первинної профспілкової 
організації (профспілкового представника) підприємства, установи, ор-
ганізації для проведення надурочних робіт (стаття 64);

– у визначенні часу відпочинку (розділ V), зокрема стосовно перерви 
для відпочинку і харчування (стаття 66), встановлення другого вихідно-
го дня (стаття 67), вихідних днів на безперервно діючих підприємствах, 
в установах, організаціях (стаття 69), залучення окремих працівників до 
роботи у вихідні дні з дозволу виборного органу первинної профспілко-
вої організації (профспілкового представника) підприємства, установи, 
організації;

– у нормуванні праці (розділ VI), зокрема стосовно запровадження, 
замін і перегляду норм праці (стаття 86).

Крім КЗпП в Україні прийняті також інші закони, які певною мірою 
регламентують діяльність профспілок. Це Закон України «Про колектив-
ні договори і угоди», який визначає профспілки стороною колективних 
переговорів (стаття 3), встановлює право профспілок на ведення колек-
тивних переговорів та укладання колективних угод, договорів (стаття 
4), забороняє членам профспілкового виборного органу представляти 
інтереси власника (стаття 6), право щодо включення у колективний до-
говір гарантій діяльності профспілок на підприємстві (стаття 7), право 
на підтримку своїх вимог проводити масові заходи (стаття 11), відпові-
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дальність за ухилення від участі в переговорах (стаття 17), невиконан-
ня колективного договору, угоди (стаття 18) та за ненадання інформації 
(стаття 19). 

Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)» визначає право профспілок бути стороною колективного 
трудового спору (стаття 3), а також права стосовно формування вимог 
(стаття 4), порядку їх розгляду (стаття 5).

Закон України «Про охорону праці» передбачає такі повноваження 
профспілок з питань охорони праці:

1. Здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцем 
законодавства про охорону праці, створення безпечних умов праці, на-
лежного виробничого побуту для працівників своєчасним забезпечен-
ням відповідними засобами захисту (статті 6, 41). 

2. Участь у підтвердженні факту наявності небезпечної виробничої 
ситуації для працівників або їхнього оточення (стаття 6).

3. Участь у розробці роботодавцем комплексних заходів щодо досяг-
нення встановлених нормативів з охорони праці (стаття 13).

4. Участь у комісіях з перевірки знань з питань охорони праці поса-
дових осіб, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення 
робіт (стаття 18).

5. Участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та про-
фесійних захворювань (стаття 41). 

6. Участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств (стат-
тя 16).

7. Участь у визначенні разом із роботодавцем видів заохочень праців-
ників за активну участь та ініціативу при здійсненні заходів на поліп-
шення умов праці та підвищення її безпеки (стаття 25).

8. Участь у розробці загальнодержавної програми поліпшення стану 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролі за її вико-
нанням (стаття 33).

9. Участь у розробці і реалізації галузевих програм поліпшення стану 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (стаття 33).

10. Проведення незалежної експертизи умов праці, а також об’єктів 
виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуату-
ються, на відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці 
(стаття 41).

11. Направлення роботодавцям обов’язкових для розгляду подань з 
питань охорони праці та отримання від них аргументованих відповідей 
(стаття 41).
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3. Порушення профспілкових прав і механізми їх захисту

3.1. Внутрішній моніторинг порушень прав профспілок

Федерація професійних спілок України постійно приділяє увагу пи-
танням порушень прав профспілок. 

Так, на VI З’їзді ФПУ було затверджено Цільову програму з реалізації 
Програмних резолюцій «Право на організацію – передумова надійного 
захисту трудівників». Протягом п’яти років на виконання поставлених 
завдань ФПУ та її членські організації активно відстоювали свої права на 
об’єднання у профспілки та гарантії прав профспілок.

На Президії ФПУ 3 липня 2013 року розглядалося питання стану до-
тримання прав профспілок в Україні. Було визнано, що стан дотримання 
прав профспілок в Україні, норм Конвенцій Міжнародної організації пра-
ці № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію, № 135 про 
представників працівників та можливості, що їм надаються, реагування 
роботодавців на виявлені профспілками факти правопорушень залиша-
ється незадовільним і потребує більш активного реагування з боку проф-
спілкових організацій усіх рівнів. Керівництву ФПУ та членським орга-
нізаціям ФПУ було рекомендовано посилити контроль за дотриманням 
законодавства про профспілки, у тому числі норм Конвенцій МОП щодо 
прав профспілок. Постанова Президії ФПУ від 03.07.2013 № П-19-13 «Про 
стан дотримання прав профспілок в Україні та забезпечення членськими 
організаціями ФПУ моніторингу додержання норм міжнародного права».

На VII З’їзді ФПУ у прийнятій Стратегії діяльності Федерації профе-
сійних спілок України на 2016–2021 роки «Європейський вибір», у розді-
лі «Права трудящих і профспілок» ФПУ спрямовує свої зусилля на пред-
ставництво та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів 
профспілок та членських організацій шляхом продовження системного 
моніторингу порушень прав профспілок в Україні та залучення націо-
нальних і міжнародних інституцій до вирішення проблем у цій сфері.

З метою захисту профспілкових прав ФПУ здійснює системний моні-
торинг порушень прав профспілок в Україні. 

Протягом року членські організації ФПУ (всеукраїнські профспілки 
та обласні об’єднання профспілок) в установленому порядку повідомля-
ють Федерацію про факти порушень профспілкових прав. До листа-по-
відомлення в обов’язковому порядку додається Картка реєстрації пору-
шення прав профспілок за Формою ПФ-2, яка подається в оригіналі та 
підписується керівником членської організації.
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Інформація про зазначені факти має надходити до членських органі-
зацій ФПУ безпосередньо від їх структурних ланок. У разі надходження 
інформації про порушення із ЗМІ та інших джерел членські організації 
ФПУ мають уточнити її і на своєму рівні вжити невідкладних заходів для 
усунення порушень. 

Факти порушень прав профспілок, які повідомляються членськи-
ми організаціями ФПУ, вносяться до Єдиного реєстру порушень прав 
профспілок (Далі – Реєстр) (Додаток 1).

В окремих випадках, коли членськими організаціями ФПУ вичерпано 
всі заходи щодо усунення порушень профспілкових прав, на їх прохання 
залучається Експертна група оперативного реагування ФПУ, яка створе-
на в апараті Федерації згідно з розпорядженням ФПУ від 05.02.2016 № 9 
(Додаток 2).

Основна мета створення зазначеної експертної групи – надання екс-
пертної, методичної, консультативної підтримки членським організаці-
ям ФПУ з належного реагування на факти порушення прав організацій 
профспілок, зовнішнього протиправного втручання у їх діяльність, за-
хисту від переслідувань профспілкових лідерів та активістів за профспіл-
кову діяльність.

З метою створення належних умов для діяльності зазначеної групи 
прийнято постанову Президії ФПУ від 22.06.2016 № П-2-18 «Про за-
твердження документів, які забезпечують роботу Експертної групи опе-
ративного реагування ФПУ» (Додаток 3).

Президією ФПУ затверджено Порядок обліку та аналізу звернень член-
ських організацій про факти порушень профспілкових прав, які потребу-
ють реагування ФПУ та Порядок організації та сприяння членських ор-
ганізацій ФПУ в роботі Експертної групи оперативного реагування ФПУ 
 (Додаток 3).

Крім того, щороку до 1 грудня членські організації ФПУ подають до 
Федерації Інформацію про захист профспілкових прав членських організа-
цій за Формами ПФ-1, ПФ-2, які затверджені постановою Президії ФПУ 
від 11.12.2012 № П-15-4 «Про затвердження нормативних актів ФПУ з 
питань громадського контролю профспілок» із змінами, внесеними по-
становою Президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-15 (Додаток 4).

Про факти порушень профспілкових прав, внесених до Реєстру, ФПУ 
інформує Генерального прокурора України, Міністерство соціальної по-
літики України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
для відповідного реагування.
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3.2. Міжнародний наглядовий механізм

Про окремі факти порушень профспілкових прав ФПУ повідомляє 
Міжнародну конфедерацію праці (далі – МКП), яка збирає дані про по-
рушення прав профспілок у різних країнах світу понад 30 років.

Щороку узагальнені дані про порушення прав профспілок в Україні 
вносяться до спеціальної Анкети встановленого зразка, яка направля-
ється до МКП (Додаток 5).

Ця анкета призначена для збору інформації про порушення права на 
свободу об’єднання, права на ведення колективних переговорів і права 
на страйк. Вона призначена для профспілок усіх рівнів та організацій, 
що надають солідарну підтримку.

Загалом Анкета містить 37 запитань. На запитання 4–37 необхідно 
відповісти «так» або «ні». До відповіді на запитання слід додати конкрет-
ні приклади. Кожен приклад має містити такі факти:

– Прізвище та ім’я особи (якщо це можливо) і/або назва відповідної 
профспілки.

– Дати або тимчасові рамки інциденту (ів).
– Місце інциденту.
– Опис інциденту і його обставин.
– Винуватець інциденту: компанія, галузь, державна установа.
– Мотивація: привід для порушення, на вашу думку.
– Зроблені кроки на національному або міжнародному рівнях (наприклад, 

звернення до поліції, проведення розслідування, залучення інших національ-
них органів, позиція влади, якщо така є).

– Додаткові наслідки порушення.
– Порушення було поодиноким випадком чи частиною низки зловживань?
Надана в Анкеті інформація включається в Огляд і Глобальний ін-

декс прав МКП, опубліковується на веб-сайті (survey.ituc-csi.org) і пред-
ставляється на Міжнародній конференції праці щорічно у червні міся-
ці. Крім того, МКП передає інформацію про порушення до органів, які 
функціонують у контрольному механізмі МОП.

4. Загальні рекомендації первинним профспілковим  
організаціям щодо захисту профспілкових прав

Питання реалізації прав професійних спілок та їх порушення не втра-
чає своєї гостроти з року в рік в усьому світі. Так, у звіті Міжнародної 
конфедерації профспілок (МКП) зазначається, що, незважаючи на низ-
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ку міжнародних правових інструментів, які захищають і просувають сво-
боду об’єднання та право на колективні переговори, права профспілок 
та їх членів усе ще грубо порушуються. Профспілки дедалі більше під-
даються атакам у своїй боротьбі за збереження можливості ефективно 
просувати й захищати інтереси трудящих.

Глобальним індексом МКП із прав 2015 року Україну віднесено до 5-ї 
категорії – країн, де відсутні гарантії прав профспілок.

Нижче наводяться рекомендації первинним профспілковим органі-
заціям з питань захисту профспілкових прав.

№ 
з/п

Порушення Дії профспілкової організації Правові підстави

1 2 3 4

1 Перешко-
джання 
робото-
давцями 
діяльності 
профспіл-
кових ор-
ганізацій, у 
тому числі 
шляхом 
непере-
рахування 
в порядку, 
перед-
баченому 
законом та 
колектив-
ними до-
говорами, 
проф-
спілкових 
внесків та 
коштів на 
культурно-
масову, фіз-
культурну і 
оздоровчу 
роботу

1. Підготувати Акт звірки заборгованості. 
2. Направити претензії адміністрації підприємства. 
3. Розглянути питання на засіданні профспілкового 
комітету та звернутися до роботодавця з поданням про 
усунення порушення. 
4. Невідкладно інформувати про порушення вищі 
профспілкові органи.
5. Інформувати про вжиті заходи членів профспілкової 
організації на профспілкових зборах. 
6. Звернутися до суду про примусове стягнення. 
7. Звернутися до прокуратури про вчинення робото-
давцем злочину, передбаченого статтею 170 Кримі-
нального кодексу України. 
8. Застосувати до роботодавця статтю 45 КЗпП України. 
9. Ініціювати застосування вищим профспілковим 
органом статті 33 Закону України «Про профспілки, їх 
права та гарантії діяльності». 
10. Розглянути в установленому порядку питання 
щодо початку процедури колективного трудового 
спору у зв’язку із порушенням умов колективного 
договору. 
11. Звернутися до територіального органу Держ праці 
України про притягнення роботодавця до адміністра-
тивної відповідальності за статтею 41-2. Порушення чи 
невиконання колективного договору, угоди. 
12. Звернутися до місцевої державної адміністрації у 
порядку застосування статті 119 Конституції України 
про забезпечення додержання прав і свобод громадян. 
13. Провести акцію протесту

Конвенції МОП 
№ 87, 98, 135; 
Конституція 
України; 
ЗУ «Про проф-
спілки, їх права та 
гарантії діяль-
ності»; 
ЗУ «Про порядок 
вирішення колек-
тивних трудових 
спорів (конфлік-
тів)»; 
Кримінальний 
кодекс України; 
Кодекс України 
про адміністра-
тивні правопору-
шення; 
Статут Проф-
спілки
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1 2 3 4

2 Ігнору-
вання 
профспіл-
кових прав 
та гарантій, 
особливо 
в ново-
створених 
юридичних 
особах

1. Розглянути питання на засіданні профспілкового 
комітету та звернутися до роботодавця з поданням про 
усунення порушення. 
2. Невідкладно інформувати про порушення вищі 
профспілкові органи. 
3. Інформувати про вжиті заходи членів профспілкової 
організації на профспілкових зборах. 
4. Звернутися до прокуратури про вчинення злочину, 
передбаченого статтею 170 Кримінального кодексу 
України. 
5. Розглянути в установленому порядку питання щодо 
початку процедури колективного трудового спору 
у зв’язку із невиконанням вимог законодавства про 
працю.
6. Звернутися до місцевої державної адміністрації у по-
рядку застосування статті 119 Конституції України про 
забезпечення додержання прав і свобод громадян. 
7. Провести акцію протесту

Конвенції МОП 
№ 87, 98, 135; 
Конституція 
України; 
ЗУ «Про проф-
спілки, їх права та 
гарантії діяль-
ності»; 
ЗУ «Про порядок 
вирішення колек-
тивних трудових 
спорів (конфлік-
тів)»; 
Кримінальний 
кодекс України; 
Статут Проф-
спілки

3 Нество-
рення або 
погіршення 
умов для 
діяльності 
проф-
спілкових 
організацій

1. Розглянути питання на засіданні профспілкового 
комітету та звернутися до роботодавця з поданням про 
усунення порушення. 
2. Невідкладно інформувати про порушення вищі 
профспілкові органи.
3. Інформувати про вжиті заходи членів профспілкової 
організації на профспілкових зборах. 
4. Звернутися до прокуратури про вчинення злочину, 
передбаченого статтею 170 Кримінального кодексу 
України. 
5. Розглянути в установленому порядку питання щодо 
початку процедури колективного трудового спору у 
зв’язку із невиконанням умов колективного договору 
чи/та невиконанням вимог законодавства про працю. 
6. Звернутися до місцевої державної адміністрації у по-
рядку застосування статті 119 Конституції України про 
забезпечення додержання прав і свобод громадян. 
7. Провести акцію протесту. 
8. Передбачити в колективному договорі детальні умо-
ви, які мають бути створені для діяльності профспілки

Конвенція МОП 
№ 135; 
Конституція 
України; 
ЗУ «Про проф-
спілки, їх права та 
гарантії діяль-
ності»; 
ЗУ «Про порядок 
вирішення колек-
тивних трудових 
спорів (конфлік-
тів)»; 
Кримінальний 
кодекс України; 
Статут Проф-
спілки

4 Підміна 
профспіл-
кового 
представ-
ництва

1. Розглянути питання на засіданні профспілкового 
комітету та звернутися до роботодавця з поданням про 
усунення порушення. 
2. Невідкладно інформувати про порушення вищі 
профспілкові органи. 

Конвенції МОП 
№ 98, 135; 
Конституція 
України; 
ЗУ «Про проф-



25

1 2 3 4

4 інтересів 
працівників 
шляхом 
створення 
підконт-
рольних 
представ-
ницьких 
органів (рад 
тру до вого 
ко лективу 
тощо)

3. Інформувати про вжиті заходи членів профспілкової 
організації на профспілкових зборах. 
4. Звернутися до прокуратури про вчинення злочину, 
передбаченого статтею 170 Кримінального кодексу 
України. 
5. Розглянути в установленому порядку питання щодо 
початку процедури колективного трудового спору 
у зв’язку із невиконанням вимог законодавства про 
працю. 
6. Провести акцію протесту

спілки, їх права та 
гарантії діяль-
ності»; 
ЗУ «Про порядок 
вирішення колек-
тивних трудових 
спорів (конфлік-
тів)»; 
Кримінальний 
кодекс України; 
Статут Проф-
спілки

5 Створення 
робото-
давцями 
підконт-
рольних 
профспілок 
та при-
мушування 
працівників 
переходити 
до їх складу 

1. Розглянути питання на засіданні профспілкового 
комітету та звернутися до роботодавця з поданням про 
усунення порушення. 
2. Невідкладно інформувати про порушення вищі 
профспілкові органи. 
3. Інформувати про вжиті заходи членів профспілкової 
організації на профспілкових зборах. 
4. Розглянути в установленому порядку питання щодо 
початку процедури колективного трудового спору 
у зв’язку із невиконанням вимог законодавства про 
працю. 
5. Провести акцію протесту

Конвенції МОП 
№ 98, 135; 
Конституція 
України; 
ЗУ «Про профспіл-
ки, їх права та га-
рантії діяльності»; 
ЗУ «Про порядок 
вирішення колек-
тивних трудових 
спорів (конфлік-
тів)»; 
Статут Проф-
спілки

6 Незаконне 
втручання 
у статутну 
діяльність 
профспі-
лок та їх 
об’єднань 
з боку 
посадових 
осіб органів 
влади і ро-
ботодавців

1. Розглянути питання на засіданні профспілкового 
комітету і звернутися до роботодавця з поданням про 
усунення порушення. 
2. Невідкладно інформувати про порушення вищі 
профспілкові органи. 
3. Інформувати про вжиті заходи членів профспілкової 
організації на профспілкових зборах. 
4. Звернутися до прокуратури про вчинення злочину, 
передбаченого статтею 170 Кримінального кодексу 
України. 
5. Розглянути в установленому порядку питання щодо по-
чатку процедури колективного трудового спору у зв’язку із 
невиконанням вимог законодавства про працю. 
6. Звернутися до місцевої державної адміністрації у по-
рядку застосування статті 119 Конституції України про 
забезпечення додержання прав і свобод громадян. 
7. Провести акцію протесту

Конвенції МОП 
№ 98, 135; 
Конституція 
України; 
ЗУ «Про проф-
спілки, їх права та 
гарантії діяль-
ності»; 
ЗУ «Про порядок 
вирішення колек-
тивних трудових 
спорів (конфлік-
тів)»; 
Кримінальний 
кодекс України; 
Статут Проф-
спілки
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7 Дискри-
мінація за 
ознаками 
належності 
до профспі-
лок і тиск 
на проф-
спілкових 
активістів

1. Розглянути питання на засіданні профспілкового 
комітету та звернутися до роботодавця з поданням про 
усунення порушення. 
2. Невідкладно інформувати про порушення вищі 
профспілкові органи. 
3. Інформувати про вжиті заходи членів профспілкової 
організації на профспілкових зборах. 
4. Розглянути в установленому порядку питання щодо 
початку процедури колективного трудового спору у 
зв’язку із невиконанням умов колективного договору 
чи/та невиконанням вимог законодавства про працю. 
5. Звернутися до місцевої державної адміністрації у по-
рядку застосування статті 119 Конституції України про 
забезпечення додержання прав і свобод громадян. 
6. Провести акцію протесту 

Конвенції МОП 
№ 98, 135; 
Конституція 
України; 
ЗУ «Про проф-
спілки, їх права та 
гарантії діяль-
ності»; 
ЗУ «Про порядок 
вирішення колек-
тивних трудових 
спорів (конфлік-
тів)»; 
Статут Проф-
спілки

8 Заборона 
робото-
давцями 
з’являтися 
профспіл-
ковим 
лідерам на 
території 
підпри-
ємства, 
організації, 
установи 

1. Розглянути питання на засіданні профспілкового 
комітету та звернутися до роботодавця з поданням про 
усунення порушення. 
2. Невідкладно інформувати про порушення вищі 
профспілкові органи. 
3. Інформувати про вжиті заходи членів профспілкової 
організації на профспілкових зборах. 
4. Звернутися до прокуратури про вчинення злочину, пе-
редбаченого статтею 170 Кримінального кодексу України. 
5. Розглянути в установленому порядку питання щодо по-
чатку процедури колективного трудового спору у зв’язку із 
невиконанням вимог законодавства про працю. 
6. Звернутися до місцевої державної адміністрації у по-
рядку застосування статті 119 Конституції України про 
забезпечення додержання прав і свобод громадян. 
7. Провести акцію протесту

Конвенції МОП 
№ 98, 135; 
Конституція 
України; 
ЗУ «Про профспіл-
ки, їх права та га-
рантії діяльності»; 
ЗУ «Про порядок 
вирішення колек-
тивних трудових 
спорів (конфлік-
тів)»; 
Кримінальний 
кодекс України; 
Статут Проф-
спілки

9 Перешко-
джання 
профспілко-
вим лі   дерам 
у доступі на 
територію 
підприєм-
ства, 
уста  нови, 
організації 
та до робо-
чих місць

1. Розглянути питання на засіданні профспілкового 
комітету та звернутися до роботодавця з поданням про 
усунення порушення. 
2. Невідкладно інформувати про порушення вищі 
профспілкові органи. 
3. Інформувати про вжиті заходи членів профспілкової 
організації на профспілкових зборах. 
4. Звернутися до прокуратури про вчинення злочину, пе-
редбаченого статтею 170 Кримінального кодексу України. 
5. Розглянути в установленому порядку питання щодо по-
чатку процедури колективного трудового спору у зв’язку із 
невиконанням вимог законодавства про працю. 

Конвенції МОП 
№ 98, 135; 
Конституція 
України; 
ЗУ «Про проф-
спілки, їх права та 
га  рантії діяльності»; 
ЗУ «Про порядок 
вирішення
колективних 
трудових спорів 
(конфліктів)»; 
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9 працівни-
ків, які є 
членами 
профспілки 

6. Звернутися до місцевої державної адміністрації у по-
рядку застосування статті 119 Конституції України про 
забезпечення додержання прав і свобод громадян. 
7. Провести акцію протесту

Кримінальний 
кодекс України; 
Статут Проф-
спілки

10 Видворен-
ня проф-
спілкових 
лідерів із 
території 
підпри-
ємства, 
організації, 
установи; 
засто-
сування 
насильства 
до проф-
спілкових 
лідерів 

1. Розглянути питання на засіданні профспілкового 
комітету та звернутися до роботодавця з поданням про 
усунення порушення. 
2. Невідкладно інформувати про порушення вищі 
профспілкові органи. 
3. Інформувати про вжиті заходи членів профспілкової 
організації на профспілкових зборах. 
4. Звернутися до прокуратури про вчинення злочину, пе-
редбаченого статтею 170 Кримінального кодексу України. 
5. Розглянути в установленому порядку питання щодо по-
чатку процедури колективного трудового спору у зв’яз ку із 
невиконанням вимог законодавства про працю. 
6. Звернутися до місцевої державної адміністрації у по-
рядку застосування статті 119 Конституції України про 
забезпечення додержання прав і свобод громадян. 
7. Провести акцію протесту

Конвенції МОП 
№ 98, 135; 
Конституція 
України; 
ЗУ «Про проф-
спілки, їх права та 
гарантії діяльності»; 
ЗУ «Про порядок 
вирішення колек-
тивних трудових 
спорів (конфлік-
тів)»; 
Кримінальний 
кодекс України; 
Статут Проф-
спілки

11 Відмова ро-
ботодавців 
проводити 
колективні 
переговори 
сумлінно 
за участю 
профспілок

1. Розглянути питання на засіданні профспілкового 
комітету та звернутися до роботодавця з поданням про 
усунення порушення. 
2. Невідкладно інформувати про порушення вищі 
профспілкові органи. 
3. Інформувати про вжиті заходи членів профспілкової 
організації на профспілкових зборах. 
4. Звернутися до суду. 
5. Застосувати до роботодавця статтю 45 КЗпП України. 
6. Ініціювати застосування вищим профспілковим органом 
статті 33 ЗУ «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності». 
7. Розглянути в установленому порядку питання щодо 
початку процедури колективного трудового спору у 
зв’язку із порушенням умов колективного договору. 
8. Звернутися до територіального органу Держпраці 
України про притягнення роботодавця до адміністра-
тивної відповідальності за статтею 41-1. Ухилення від 
участі в переговорах щодо укладення, зміни або допо-
внення колективного договору, угоди. 
9. Звернутися до місцевої державної адміністрації у по-
рядку застосування статті 119 Конституції України про 
забезпечення додержання прав і свобод громадян. 
10. Провести акцію протесту

Конвенція МОП 
98; Конституція 
України; ЗУ «Про 
профспілки, їх 
права та гарантії 
діяльності»; ЗУ 
«Про порядок 
вирішення колек-
тивних трудових 
спорів (конфлік-
тів)»; Кодекс 
України про 
адміністративні 
правопорушення; 
Статут Проф-
спілки
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5. Рекомендації з окремих питань застосування права  
профспілок на ведення колективних переговорів

(за зверненнями профспілкового активу  
на телефон гарячої лінії ФПУ)

1. Чи правомірні вимоги роботодавця щодо надання профспілковим комітетом 
у процесі колективних переговорів звіту про використання коштів, перера-
хованих на рахунок профкому на оздоровлення працівників підприємства? 

Вимоги роботодавця надати звіт про використання профспілковим 
комітетом коштів, перерахованих на оздоровлення працівників підпри-
ємства в рамках колективного договору, є неправомірними та не відпо-
відають законодавству з таких підстав.

Відповідно до статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності» (далі – Закону про профспілки) роботодавці 
зобов’язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям 
на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, перед-
бачених колективним договором та угодами, але не менш ніж 0,3 відсотка 
фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджет-
ній сфері – за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань. 

Зазначені кошти витрачаються профспілковим комітетом в інтересах 
всіх без виключення працівників підприємства, оскільки згідно із статтею 18 
КЗпП України та статтею 9 Закону України «Про колективні договори і уго-
ди» положення колективного договору поширюються на всіх працівників 
підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами 
професійної спілки, і є обов’язковими як для власника або уповноваженого 
ним органу, так і для працівників підприємства, установи, організації.

Оскільки умова про розмір перерахувань є умовою колективного 
договору, то контроль за її виконанням (як щодо перерахування, так і 
щодо використання коштів) здійснюється безпосередньо сторонами, які 
його уклали, у порядку, визначеному колективним договором (стаття 19 
КЗпП України).

Статтею 20 КЗпП України визначено, що сторони, які підписали ко-
лективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, 
звітують про його виконання.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до статті 12 Закону про 
профспілки професійні спілки, їх об’єднання у своїй діяльності неза-
лежні від роботодавців, їм не підзвітні і не підконтрольні.
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Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять 
збори, конференції, з’їзди, засідання утворених ними органів, інші за-
ходи, які не суперечать законодавству. 

Забороняється втручання державних органів, органів місцевого само-
врядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об’єднань у статутну ді-
яльність профспілок, їх організацій та об’єднань.

Забороняється будь-яке втручання, яке може обмежити законні права 
працівників та їх представників або заборонити їх здійснення, з боку орга-
нів представницької і виконавчої влади та господарського управління, по-
літичних партій, роботодавців при укладенні та виконанні колективних до-
говорів, угод (стаття 6 Закону України «Про колективні договори і угоди»).

Порядок і терміни звітності виборних органів профспілки перед чле-
нами профспілки, порядок здійснення контролю за діяльністю вибор-
них органів профспілки встановлюється виключно Статутом профспіл-
ки. Контроль за надходженням та витрачанням коштів, які надходять 
на рахунки профспілкової організації, здійснюють контрольно-ревізійні 
органи, обрані відповідно до Статуту профспілки.

Рекомендуємо профспілковим комітетам систематично, у порядку, 
встановленому Законом України «Про колективні договори і угоди», 
колективним договором, звітувати перед трудовими колективами про 
виконання його умов, у тому числі з питань використання коштів, пере-
рахованих на оздоровлення працівників підприємства.

2. Керівник підприємства видав наказ про створення спеціальної комісії 
із числа працівників бухгалтерії та відділу кадрів для проведення інвен-
таризації грошових коштів, перерахованих профспілковій організації в 
рамках колективного договору на оздоровлення працівників. Чи право-
мірні такі дії роботодавця?

Такі дії керівника підприємства щодо проведення інвентаризації вико-
ристання грошових коштів профспілковою організацією є неправомірни-
ми, оскільки адміністрація підприємства не вправі проводити інвентариза-
цію коштів іншої юридичної особи, яка їй не підзвітна та не підконтрольна. 

Згідно із статтею 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні» підприємство має проводити інвентариза-
цію власних активів і зобов’язань для забезпечення достовірності даних 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Згідно зі статтею 1 зазначеного Закону активи – це ресурси, контро-
льовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, 
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як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому, 
а зобов’язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок 
минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до 
зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Інформацію щодо цільового використання коштів, перерахованих 
підприємством на оздоровлення працівників підприємства та їхніх сі-
мей, керівництво підприємства може отримати безпосередньо під час 
звітування профспілкового комітету про хід виконання колективного 
договору на зборах (конференції) трудового колективу. Достовірність та-
кої інформації підтверджується висновками ревізійної комісії, яка здій-
снює постійний контроль за діяльністю профспілкового комітету.

Рекомендуємо профспілковим комітетам у разі видання роботодавцем на-
казу про проведення інвентаризації використання грошових коштів проф-
спілковою організацією звертатися до нього з вимогою про скасування за-
значеного наказу як такого, що не відповідає чинному законодавству.

Також рекомендуємо невідкладно інформувати керівництво галузевої 
профспілки про всі факти втручання роботодавця у законну діяльність 
профспілкової організації; з метою запобігання перешкоджанню закон-
ній діяльності профспілкової організації вносити до колективного дого-
вору умови, що стосуються дотримання роботодавцем прав та гарантій 
профспілок. 

3. Роботодавець вимагає від звільненого голови профспілкового коміте-
ту, що входить до складу робочої комісії для ведення переговорів і під-
готовки проекту колективного договору, підписати Зобов’язання про не-
розголошення інформації, що становить комерційну таємницю та/або 
конфіденційну інформацію підприємства. Чи правомірні такі вимоги? Чи 
можуть включатися до зазначених Зобов’язань умови про притягнення го-
лови профкому до дисциплінарної та адміністративної відповідальності? 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про колективні договори і 
угоди» сторони колективних переговорів зобов’язані надавати учасни-
кам переговорів всю необхідну інформацію щодо змісту колективного 
договору, угоди. 

Згідно із статтею 7 цього Закону зміст колективного договору визна-
чається сторонами в межах їх компетенції.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сто-
рін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних 
відносин, зокрема: 
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• зміни в організації виробництва і праці; 
• забезпечення продуктивної зайнятості; 
• нормування і оплати праці, встановлення форми, системи,  розмі-

рів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат,  надбавок, 
премій та ін.); 

• встановлення гарантій, компенсацій, пільг; 
• участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використан-

ні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом); 
• режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; 
• умов і охорони праці; 
• забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслу-

говування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; 
• гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких  ор-

ганізацій працівників; 
• умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжквалі-

фікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; 
• забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
• заборона дискримінації. 
Статтею 10 зазначеного Закону визначено, що учасники переговорів 

не мають права розголошувати дані, що є державною або комерційною та-
ємницею, і підписують відповідні зобов’язання. 

Поняття комерційної таємниці містить стаття 505 Цивільного кодексу 
України. 

Так, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому ро-
зумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є 
невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з 
видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерцій-
ну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів 
щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює 
цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організа-
ційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, 
які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Постановою Кабінету Міністрів України від 9.10.1993 № 611 «Про пе-
релік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» визначено, 
що комерційну таємницю не становлять:

1) установчі документи, документи, що дозволяють займатися під-
приємницькою діяльністю та її окремими видами;

2) інформація за всіма встановленими формами державної звітності;
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3) дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та ін-
ших обов’язкових платежів;

4) відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату 
в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робо-
чих місць;

5) документи про сплату податків та обов’язкових платежів;
6) інформація про забруднення навколишнього природного серед-

овища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що 
завдає шкоди здоров’ю, а також інші порушення законодавства України 
та розміри заподіяних при цьому збитків;

7) документи про платоспроможність;
8) відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, 

малих підприємствах, спілках, об’єднаннях та інших організаціях, які за-
ймаються підприємницькою діяльністю;

9) відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають 
оголошенню.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про інформацію» до конфі-
денційної інформації про фізичну особу належать дані про її національ-
ність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а та-
кож адреса, дата і місце народження. 

Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення 
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визна-
чених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного до-
бробуту та захисту прав людини.

Згідно зі статтею 147.1. КЗпП України дисциплінарні стягнення до 
працівника застосовуються органом, якому надано право прийняття 
його на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду).

Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприєм-
ства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною 
особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначе-
ну цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, 
а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним 
орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заро-
бітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання робо-
ти, передбачені законодавством про працю, колективним договором і 
угодою сторін (стаття 21 КЗпП України).

У статті 164.3. Кодексу України про адміністративні правопорушен-
ня, що стосується недобросовісної конкуренції, передбачаються штраф-
ні санкції за отримання, використання, розголошення комерційної та-
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ємниці, а також іншої конфіденційної інформації з метою заподіяння 
шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця.

Зазначена стаття віднесена до глави 12 Кодексу, що встановлює відпові-
дальність за адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадсько-
го харчування, сфери послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності.

У свою чергу профспілки та їх виборні органи діють виключно у сфері 
трудових правовідносин і керуються Законом України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності».

Таким чином, вимога роботодавця підписати Зобов’язання про нероз-
голошення інформації, що становить комерційну таємницю та/або конфі-
денційну інформацію підприємства, буде вважатися правомірною лише у 
разі приведення зазначеного документа у відповідність до:

– вимог статті 10 Закону України «Про колективні договори і угоди» 
(обов’язок не розголошувати дані має стосуватися лише державної або 
комерційної таємниці, а не конфіденційної інформації);

– вимог статті 147.1 КЗпП України (застосування дисциплінар-
ної відповідальності можливе лише у разі, якщо особа, яка підписує 
Зобов’язання, перебуває в трудових відносинах із роботодавцем і в її 
трудовому договорі (контракті) є відповідна умова про нерозголошен-
ня інформації. В нашому випадку голова профспілкового комітету не є 
працівником підприємства, а тому дисциплінарні стягнення до нього за-
стосовуватися не можуть);

– вимог статті 164.3 Кодексу про адміністративні правопорушення (ця 
стаття в Зобов’язаннях не може застосовуватися, оскільки голова профко-
му не є суб’єктом підприємницької діяльності і не працює в цій сфері).

Рекомендуємо членам профспілкових комітетів, які є учасниками пере-
говорів, підписувати відповідні Зобов’язання про нерозголошення лише 
тих даних, які передбачені статтею 10 Закону України «Про колективні 
договори і угоди» і є державною або комерційною таємницею.

4. Які права має профспілка у процесі ведення колективних переговорів 
щодо поширення, використання та запиту інформації, що стосується 
предмета колективного договору?

Відповідно до статті 11 Закону України «Про колективні договори і 
угоди» для підтримки своїх вимог під час проведення переговорів щодо 
розробки, укладення чи зміни колективного договору, угоди профспіл-
ки, інші уповноважені працівниками органи можуть проводити у вста-
новленому порядку збори, мітинги, пікетування, демонстрації.
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Статтею 10 цього Закону визначено, що сторони можуть переривати 
переговори з метою проведення консультацій, експертиз, отримання необ-
хідних даних для вироблення відповідних рішень і пошуку компромісів. 

Таким чином, профспілковий комітет, який представляє інтереси 
працівників, має право постійно, у будь-який спосіб інформувати тру-
довий колектив, профспілковий актив про хід переговорів, консультува-
тися з працівниками, членами профспілки з усіх питань, які є предметом 
колективного договору.

З метою ефективного захисту прав членів профспілкової організації в 
процесі переговорів профспілковий комітет як орган, створений згідно 
зі статутом профспілки, через який профспілка здійснює свої повнова-
ження, має активно використовувати свої законні права на отримання ін-
формації.

Так, статтею 251 КЗпП України визначено обов’язок власника в тиж-
невий строк надавати на запити профспілок, їх об’єднань інформацію 
щодо умов та оплати праці працівників, соціально-економічного розви-
тку підприємства, установи, організації та виконання колективних до-
говорів і угод.

У статті 28 Закону про профспілки визначено, що профспілки, їх 
об’єднання мають право одержувати безоплатно інформацію від робото-
давців або їх об’єднань, державних органів та органів місцевого самовря-
дування з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав 
та законних інтересів своїх членів, а також інформацію про результати 
господарської діяльності підприємств, установ або організацій. Зазначе-
на інформація має бути надана не пізніше п’ятиденного терміну.

Статтею 40 Закону про профспілки визначено право членів виборних 
органів профспілок, об’єднань профспілок, а також повноважних пред-
ставників цих органів вимагати й одержувати від роботодавця, іншої 
посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що сто-
суються умов праці, виконання колективних договорів та угод, дотри-
мання законодавства про працю та соціально-економічних прав праців-
ників; перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального 
страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів 
та житлового будівництва. 

Обов’язок роботодавця надавати інформацію на запити профспілок, 
їх об’єднань визначено у статті 45 Закону про профспілки, згідно з якою 
роботодавці, їх об’єднання зобов’язані в тижневий термін надавати на 
запити профспілок, їх об’єднань інформацію, яка є в їх розпоряджен-
ні, з питань умов праці та оплати праці працівників, а також соціально- 
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економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконан-
ня колективних договорів і угод.

У разі затримки виплати заробітної плати роботодавець зобов’язаний 
на вимогу виборних профспілкових органів дати дозвіл на отримання в 
банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках під-
приємства, установи, організації або отримати таку інформацію в бан-
ківських установах і надати її профспілковому органу. У разі відмови ро-
ботодавця надати таку інформацію або дозвіл на отримання інформації 
його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до місцевого суду. 

Рекомендуємо профспілковим комітетам з метою зміцнення позицій під 
час проведення колективних переговорів, підготовки до прийняття ко-
лективного договору організовувати широке інформування членів проф-
спілкової організації, працівників підприємства з правових питань, що 
стосуються його укладення; у разі необхідності проводити консультації з 
членами профкому, у профгрупах, на профспілкових зборах з питань, що 
стосуються прийняття нових умов колективного договору; запрошувати 
профспілкових юристів на профспілкові збори; розміщувати на інформа-
ційних стендах профкомів листівки з інформацією про права працівників 
та шляхи їх захисту, поширювати такі листівки у профгрупах. 

Правова інспекція праці ФПУ

6. Практика Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ)  
у справах про свободу об’єднання,  

гарантовану статтею 11 Європейської Конвенції

№ 
з/п

Судова справа Суть рішення ЄСПЛ

1 Справа Young, 
James and Webster 

v. the United 
Kingdom (7601/76 

7806/77)13/08/1981

Суд встановив, що працівник має бути вільним у при-
йнятті рішення про вступ або невступ до профспілки, 
не наражаючись на санкції або можливі інші негативні 
наслідки

2 Справа Sоrensenand 
Rasmussen v. Denmark 

(52562/99 and 
52620/99) 11/01/2000 

Суд заборонив укладання угод про прийняття на роботу 
лише членів профспілки («closed shop» – закритий цех)



36

№ 
з/п

Судова справа Суть рішення ЄСПЛ

3 Справа Wilson, and 
the National Uniot of 
Journalists, Paimer, 

Wyet and the National 
Uniot of Rail, Maritime 
and Transport Workers 
and Doolan and Others 
v. the United Kingdom 
(30668/96, 30671/96, 
30678/96) 02/07/2002 

Суд закріпив право профспілки бути почутим робото-
давцем та зазначив, що саме держава має піклуватися 
про те, щоб членам профспілок не перешкоджали ви-
користовувати профспілкове представництво у заходах 
з регулювання їхніх відносин із роботодавцями і не об-
межували їхнє право на таке представництво. 
Крім того, Суд встановив, що надання роботодавцям 
можливості використовувати фінансові стимули для 
спонукання працівників до відмови від важливих проф-
спілкових прав є порушенням статті 11 Європейської 
Конвенції

4 Справа National 
Union of Belgian Police 
v. Belgium (4464/70) 

27/10/1975 

Суд встановив обов’язок держав дозволяти профспілкову 
діяльність і створювати умови для її здійснення.
Суд постановив, що право брати участь у консультаціях 
не є обов’язковим для ефективного здійснення права 
профспілки

5 Справа Swedish Engine 
Drivers’ Unionv. Sweden 
(5614/72) 06/02/1976

Суд ухвалив, що стаття 11 Європейської Конвенції за-
хищає право профспілки висловлювати якимось чином 
свою думку під час колективних переговорів, але не 
гарантує права на укладення колективного договору

6 Справа E. D. Cheall 
v. the United Kingdom 

(10550/83) 13/05/1985

Суд ухвалив, що право створювати профспілки та 
вступати до них є окремим аспектом свободи об’єднань, 
призначенням якого є передусім захист від дій держави. 
Держава не повинна втручатись у процес створення 
профспілки та вступу до неї

7 Справа Demir and 
Baykara v. Turkey 

(34503/97) 12/11/2008

Судом остаточно визнано право профспілок на колек-
тивні переговори з роботодавцем як таке, що стало од-
ним із суттєвих елементів «права на створення профспі-
лок та членство в них для захисту своїх інтересів» у світлі 
статті 11 Європейської Конвенції

8 Справа Associated 
Society of Locomotive 

Engineers and Firemen 
v. The United Kingdom 

(11002/05) 27/02/2007 

Судом закріплена свобода профспілки обирати своїх 
членів. Зокрема, Суд зазначив, що Положення статті 11 
Європейської Конвенції не може тлумачитися як таке, що 
покладає на об’єднання чи на асоціації обов’язок приймати 
будь-кого, хто бажає до них приєднатися. Суд зауважив, що 
об’єднання формуються з людей, котрі, дотримуючись пев-
них цінностей та ідеалів, сповнені наміру досягати спільних 
цілей. І якби організації були позбавлені можливості 
здійснювати контроль над членством у них, це суперечило 
би самій суті свободи об’єднуватися з іншими
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№ 
з/п

Судова справа Суть рішення ЄСПЛ

9 Справа Даниленков 
та інші проти Росії 

(67336/01) 30/07/2009

Суд наголосив, що захист від дискримінації за ознакою 
членства у профспілці має бути реальним і ефективним

10 Vellutini and Michel v. 
France (№ 32820/09) 

06/10/2011

Стаття 11 Європейської Конвенції розглядається Судом 
у поєднанні зі статтею 10 про свободу вираження думки 
і таким чином є основою для захисту свободи виражен-
ня профспілок. Суд визнав, що в рамках здійснення 
профспілкової діяльності допустимо широке тлумачення 
свободи вираження думки щодо публічних осіб-робото-
давців, а також важливим зв’язок поширюваної інфор-
мації з цілями профспілки і спрямованість критики на 
конкретну особу, яка здійснює функції роботодавця

11 Справа Dilek and 
others v. Turkey 

(74611/01 26876/02 
27628/02) 17/07/2007

Суд визнав право на страйк важливим елементом права 
на об’єднання у профспілки

12 Справа «Веніамін 
Тимошенко та інші 

проти України» 
(Заява № 48408/12)

Працівники українських авіакомпаній отримали змогу 
через такий механізм, як страйк, захищати свої трудові 
права й протистояти свавіллю роботодавців

Довідково. 
Україна визнала юрисдикцію Європейського суду з прав людини у пи-

таннях тлумачення і застосування Європейської Конвенції та протоколів 
до неї у випадках їх можливого порушення Україною. Це дає підставу роз-
глядати рішення ЄСПЛ як джерело вітчизняного права. Якщо підходити 
до визначення обов’язковості практики Європейського суду у вітчизняній 
правовій системі шляхом прямого тлумачення норм Конституції (стаття 9) 
і статті 32 Європейської Конвенції, то правові позиції ЄСПЛ, виражені в 
рішеннях проти інших країн, також мають обов’язкове значення для націо-
нальної правозастосовної практики, оскільки містять тлумачення органу, за 
яким Україна визнала право тлумачити Конвенцію при її підписанні.

Рішення та рекомендації Європейського суду з прав людини як од-
нієї з основних міжнародних інституцій загальноєвропейської системи 
захисту прав людини впливають на становлення, реформування й мо-
дернізацію сучасних національних правозахисних систем, практичне 
застосування європейських правових стандартів при прийнятті рішень 
національними судами.
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7. Судова практика з окремих питань профспілкової діяльності

№ 
з/п

Судове рішення Суть рішення 

1 Пункт 12 постанови Пле-
нуму Вищого спеціалі-
зованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних 
справ «Про деякі питання 
юрисдикції загальних су-
дів та визначення підсуд-
ності цивільних справ» 
від 01.03.2013 р. № 3

Безпосередньо в судовому порядку розглядаються 
колективні трудові спори щодо виконання вимог, 
передбачених статтями 20, 42 Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 
(щодо ведення колективних переговорів та укладення 
колективних договорів, угод, створення умов діяльнос-
ті профспілок).  
Такі спори підлягають розгляду в порядку цивільного 
судочинства, незважаючи на те, що сторонами у 
справі є юридичні особи

2 Постанова Судової па-
лати у цивільних справах 
Верховного Суду України 
від 23.04.2014 р. у справі 
№ 6-30 цс 14

Звільнення члена виборного органу первинної профспіл-
кової організації підприємства, установи, організації 
(у тому числі структурних підрозділів), його керів-
ників, профспілкового представника (там, де не оби-
рається виборний орган профспілки) без попередньої 
згоди на це виборного органу первинної профспілкової 
організації профспілки та вищестоящого органу цієї 
профспілки (об’єднання профспілок) є порушенням ви-
мог ст. 43, 252 КЗпП України, ст. 41 Закону України 
від 15.11.1999 № 1045-XIV «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності» та є підставою для 
визнання звільнення незаконним 

3 Постанова Судової па-
лати у цивільних справах 
Верховного Суду України 
від 01.07.2015 р. у справі 
№ 6-703 цс 15

Рішення профспілкового органу про відмову в наданні 
згоди на розірвання трудового договору має бути до-
статньо і добре аргументованим, містити посилання 
на правове обґрунтування незаконності звільнення 
працівника або посилання на неврахування власником 
фактичних обставин, за яких розірвання трудового до-
говору з працівником є порушенням його законних прав

4 Рішення колегії суддів су-
дової палати у цивільних 
справах Вищого спеціа-
лізованого суду України 
від 11.03.2015 р. по справі 
№ 6-45386 св 14 за позо-
вом до профспілкового 
комітету про визнання 
його рішення незаконним

Рішення профспілкового органу про надання згоди на 
звільнення працівника не може бути предметом окре-
мого судового розгляду 
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№ 
з/п

Судове рішення Суть рішення 

5 Стаття 17 Закону України 
від 23.02.2006 № 3477-IV 
«Про виконання рішень 
та застосування практики 
Європейського суду з 
прав людини»

Суди повинні застосовувати при розгляді справ 
Конвенцію про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 року, зі змінами, внесеними Протоколом 
№ 11, та практику Європейського суду з прав людини 
як джерело права. 
Враховуючи, що Україна визнає юрисдикцію Євро-
пейського суду з прав людини в усіх питаннях, що 
стосуються тлумачення і застосування Конвенції, то 
застосування судами цієї Конвенції має здійснюватись 
з обов’язковим урахуванням практики Європейського 
суду з прав людини не тільки щодо України, а й щодо 
інших держав

 

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

ЄДИНИЙ РЕЄСТР ПОРУШЕНЬ ПРАВ ПРОФСПІЛОК

п/н Назва 
проф-

спілкової 
органі-

зації, яка 
подає 

інфор-
мацію

Назва та 
адреса під-
приємства, 
установи, 

організації, на 
якому скоєно 

порушення 
прав проф-

спілок, пріз-
вище, ім’я, по 
батькові по-

садової особи 
підприємства

Назва 
проф-

спілкової 
органі-

зації, яка 
діє на 

підпри-
ємстві, в 
установі, 
органі-
зації, де 
скоєно 

правопо-
рушення

Зміст по-
рушення 

прав 
проф-
спілок

Заходи, 
вжиті для 
усунення 

пору-
шення 
прав 

проф-
спілок

Копії ма-
теріалів, 
звернень 

до від-
повідних 
органів

Резуль-
тати 

(усунуто 
пору-
шення 
чи ні)
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ДОДАТОК 2

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.02.2016 м. Київ  № 9 

Про Експертну группу
оперативного реагування ФПУ

Протягом останнього часу частішими стають випадки прямого по-
рушення і обмеження законних прав первинних і територіальних ор-
ганізацій профспілок, втручання у їхню діяльність з боку роботодавців, 
посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самовря-
дування (далі – посадові особи).

Це проявляється у відмові організаціям профспілок в укладенні та 
виконанні колективних договорів (угод), перешкоджанні виконання 
ними своїх повноважень, затягуванні реєстраційних дій, протиправному 
втручанні у внутрішню статутну діяльність, в тому числі – у вибори ліде-
рів та членів виборних колегіальних органів, зазіханні на майнові права, 
неперерахуванні членських профспілкових внесків.

Про факти порушень профспілкових прав ФПУ регулярно інформує 
для відповідного реагування Генерального прокурора України, Мініс-
терство соціальної політики України, Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, Міжнародну Конфедерацію профспілок.

Однак власна активність членських організацій ФПУ по захисту проф-
спілкових прав залишається недостатньою і не завжди забезпечує понов-
лення порушених прав, у тому числі через нестачу кваліфікованих фахівців.

З метою надання експертної, методичної, консультативної підтримки 
членським організаціям ФПУ з належного реагування на факти пору-
шення прав організацій профспілок, зовнішнього протиправного втру-
чання у їх діяльність, захисту від переслідувань профспілкових лідерів та 
активістів за профспілкову діяльність

1. Утворити Експертну групу оперативного реагування ФПУ (далі – 
Експертна група) у складі:

– Драп’ятий Євген Михайлович – заступник Голови ФПУ – керівник 
Експертної групи;
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– Андрієвський Юрій Захарович – керівник Правової та технічної ін-
спекції праці – заступник керівника Експертної групи;

– Ровчак Лариса Володимирівна – заступник керівника департаменту 
– завідувач відділу департаменту профспілкового руху та зв’язків з гро-
мадськими організаціями – заступник керівника Експертної групи;

– Сидоряк Ірина Георгіївна – заступник керівника Правової та техніч-
ної інспекції праці – головний правовий інспектор праці;

– Лобченко Олена Олександрівна – керівник управління соціального 
діалогу та колективно-договірного регулювання;

– Максимчук Володимир Спиридонович – керівник управління соці-
ального страхування і пенсійного забезпечення;

– Маціяшко Валентин Аполлінарійович – заступник керівника депар-
таменту правової роботи і охорони праці;

– Моторенко Світлана Василівна – керівник управління – головний 
бухгалтер управління фінансів, бухгалтерського обліку та кадрової роботи;

– Остапенко Людмила Василівна – керівник департаменту захисту со-
ціально-економічних прав;

– Плахін Євген Вікторович – керівник департаменту корпоративних 
прав та майна ФПУ;

– Шахід Мансур Алійович – головний спеціаліст Правової та техніч-
ної інспекції праці – правовий інспектор праці.

2. Надати право керівнику Експертної групи залучати на певний пе-
ріод до роботи у цій групі фахівців апаратів членських організацій ФПУ, 
членів Ради ФПУ, голів первинних і територіальних організацій проф-
спілок, за їх згодою.

3. Встановити, що Експертна група оперативно реагує на звернення 
членських організацій ФПУ з питань:

1) перешкоджання посадовими особами законній діяльності вибор-
них органів та обраних осіб організації профспілки;

2) переслідування лідерів і активістів організацій профспілок за 
профспілкову діяльність;

3) втручання посадових осіб у внутрішню статутну діяльність органі-
зацій профспілок, в тому числі у проведення і прийняття рішень проф-
спілкових зборів (конференцій), засідань виборних органів, обрання ви-
борних органів та голів організацій;

4) затягування встановлених строків державної реєстрації організацій 
профспілок, особливо пов’язане з ознаками корупційних діянь;

5) затримки перерахування на рахунок організацій профспілки частини 
заробітної плати членів профспілки як членських профспілкових внесків;
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6) порушення майнових прав організації профспілки;
7) ухилення посадових осіб від ведення колективних переговорів з 

укладення колективного договору (угоди) та їх затягування.
4. Керівнику Експертної групи:
– визначити до 15 лютого 2016 року порядок обліку та аналізу звер-

нень членських організацій ФПУ про факти порушень профспілкових 
прав, щодо яких членська організація вичерпала власні можливості за-
хисту і які потребують реагування ФПУ;

– провести до 10 лютого 2016 року аналіз та узагальнення фактів по-
рушень прав організацій профспілок протягом 2012–2015 років для ін-
формування Президії ФПУ;

– розробити і внести на затвердження Президії ФПУ проект Порядку 
організації та сприяння членських організацій ФПУ роботі Експертної 
групи.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова ФПУ      Г.В. Осовий
 

ДОДАТОК 3

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ 

ПОСТАНОВА

22.06.2016 м. Київ № П-2-18 

Про затвердження документів, 
які забезпечують роботу Експертної
групи оперативного реагування ФПУ
 
Розпорядженням Голови ФПУ від 05.02.2016 № 9 створено Експерт-

ну групу оперативного реагування ФПУ для оперативного надання екс-
пертної, методичної, консультативної підтримки членським організаці-
ям ФПУ з належного реагування на факти порушень прав організацій 
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профспілок, зовнішнього протиправного втручання у їхню діяльність, 
захисту від переслідувань профспілкових лідерів та активістів за проф-
спілкову діяльність.

З метою забезпечення організації роботи Експертної групи Президія 
Федерації професійних спілок України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити: 
1.1. Порядок обліку та аналізу звернень членських організацій про 

факти порушень профспілкових прав, які потребують реагування ФПУ 
(додаток 1).

1.2. Порядок організації та сприяння членських організацій ФПУ у 
роботі Експертної групи оперативного реагування ФПУ (додаток 2).

2. Членським організаціям ФПУ забезпечити використання зазначе-
них документів у практичній роботі, довести їх до відома всіх профспіл-
кових організацій та сприяти у роботі експертів.

3. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голо-
ви ФПУ Саєнка В.В.

Голова ФПУ      Г.В. Осовий
____________
Надіслано: керівництву ФПУ, членським організаціям, структурним 

підрозділам, канцелярії.
 

Додаток № 1
до постанови Президії ФПУ

від 22.06.2016 № П-2-18

ПОРЯДОК 
обліку та аналізу звернень членських організацій ФПУ про факти 
порушень профспілкових прав, які потребують реагування ФПУ

1. Про всі факти порушення прав профспілкових організацій, зовніш-
нього протиправного втручання у їх діяльність, переслідування проф-
спілкових лідерів та активістів за профспілкову діяльність тощо членські 
організації ФПУ зобов’язані невідкладно в установленому порядку пові-
домляти керівництву ФПУ шляхом надіслання Картки реєстрації пору-
шення прав профспілок (Форма ПФ-2, додаток 5 до Порядку організації 
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роботи інспекторів праці профспілки, затвердженого постановою Пре-
зидії ФПУ від 11.12.2012 № П-15-4 в редакції постанови президії ФПУ 
від 28.02.2013 № П-16-15).

2. В окремих випадках, у разі необхідності втручання ФПУ у вирішен-
ня проблемних питань захисту прав профспілкових організацій та проф-
спілкових активістів на прохання членської організації ФПУ залучається 
Експертна група оперативного реагування ФПУ, створена згідно з роз-
порядженням ФПУ від 05.02.2016 № 9 (далі – Експертна група).

3. До листа членської організації ФПУ про залучення Експертної гру-
пи має додаватися копія Картки реєстрації порушення прав профспілок, 
поданої раніше для внесення фактів порушень до Єдиного реєстру пору-
шень прав профспілок, який в установленому порядку ведеться в апараті 
Федерації (далі – Реєстру).

4. За дорученням голови ФПУ керівник Експертної групи організовує 
розгляд звернення фахівцями, які включені до її складу, залучає, у разі 
необхідності, на певний період фахівців членських організацій ФПУ, 
членів Ради ФПУ, голів первинних і територіальних організацій проф-
спілок, за їх згодою.

5. Організаційний та правовий супровід роботи Експертної групи 
здійснює структурний підрозділ апарату ФПУ, до компетенції якого від-
несено питання захисту профспілкових прав та ведення Єдиного реєстру 
порушень прав профспілок (далі – відповідальний підрозділ).

6. Документи, подані членською організацією ФПУ, реєструються 
відповідальним підрозділом у окремому Реєстрі звернень членських ор-
ганізацій ФПУ про залучення Експертної групи оперативного реагуван-
ня ФПУ (далі – Реєстр звернень).

7. До Реєстру звернень вносяться наступні дані:
– номер запису по порядку (номер справи);
– дата і вхідний номер звернення членської організації ФПУ;
– зміст порушення з посиланням на нормативно-правові акти, що 

порушуються;
– прізвище, ім’я, по батькові експерта (експертів) та запрошених фа-

хівців, які залучаються до роботи;
– перелік заходів, вжитих експертом (експертами);
– інформація про результати реагування Експертної групи.
8. По кожному зверненню ведеться окрема справа, яка містить:
– звернення членської організації ФПУ про необхідність втручання 

ФПУ у вирішення питання та копія Картки (Форма ПФ-2);
– план дій щодо реагування ФПУ, розроблений Експертною групою;
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– документи до справі: листування, докази порушень, дані про за-
ходи реагування членських організацій та результати проведеної роботи, 
судові рішення тощо;

– акти реагування ФПУ та заходи Експертної групи: звернення до органів 
влади, міжнародних організацій, рішення виборних профспілкових органів, 
експертні оцінки та правові висновки, процесуальні документи з питань за-
хисту прав профспілкових лідерів та активістів, письмові консультації, прото-
коли узгоджувальних нарад, методичні рекомендації, публікації у ЗМІ тощо.

9. Інформація про результати роботи Експертної групи узагальнюєть-
ся відповідальним підрозділом та подається Президії ФПУ в кінці кален-
дарного року для розгляду та надання пропозицій. 

10. Дані про заходи реагування ФПУ вносяться до Реєстру та вклю-
чаються до Інформації про порушення прав профспілок, яка щорічно 
готується відповідальним підрозділом і направляється до Генеральної 
прокуратури України, Міністерства соціальної політики України, Дер-
жавної служби України з питань праці, Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, Міжнародної конфедерації профспілок та опри-
люднюється на офіційному сайті ФПУ.

11. За даними аналізу фактів порушень відповідальним підрозділом 
готуються методичні рекомендації членським організаціям з практичних 
питань захисту профспілкових прав, проводяться наради та навчання.

Додаток № 2
до постанови Президії ФПУ

від 22.06.2016 № П-2-18

ПОРЯДОК 
організації та сприяння роботі Експертної групи оперативного 

 реагування ФПУ членськими організаціями ФПУ

1. Експертна група оперативного реагування ФПУ (далі – Експертна 
група) створюється з метою надання експертної, методичної, консуль-
тативної підтримки членським організаціям з належного реагування на 
факти порушення прав профспілкових організацій, зовнішнього проти-
правного втручання у їх діяльність, захисту від переслідувань профспіл-
кових лідерів та активістів за профспілкову діяльність.

2. Склад Експертної групи затверджується розпорядженням  Голови 
ФПУ і включає керівників та фахівців структурних підрозділів апарату ФПУ. 
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За погодженням з керівниками відповідних членських організацій за 
ініціативою керівника Експертної групи до її роботи на певний період 
можуть залучатися фахівці апаратів членських організацій ФПУ, членів 
Ради ФПУ, лідери первинних і територіальних організацій профспілок.

3. Основними напрямами реагуваннями Експертної групи за звер-
неннями членських організацій є:

– перешкоджання посадовими особами законній діяльності вибор-
них органів та обраних осіб організації профспілки;

– переслідування лідерів і активістів профспілкових організацій за 
профспілкову діяльність;

– втручання сторонніх посадових осіб у внутрішню статутну діяль-
ність організації профспілки, в тому числі у проведення і прийняття рі-
шень профспілкових зборів (конференцій), засідань виборних органів, 
обрання колегіальних органів та лідерів організацій;

– затягування встановлених процедур державної реєстрації проф-
спілкових організацій, особливо пов’язане з ознаками корупційних дій;

– затримання перерахування на рахунок профспілки частини заро-
бітної плати членів профспілки як членських профспілкових внесків;

– порушення майнових прав профспілкової організації;
– ухилення посадових осіб роботодавця від ведення колективних пе-

реговорів з укладення колективного договору (угоди) та їх затягування.
4. За напрямами реагування членським організаціям ФПУ можуть 

надаватися наступні види допомоги:
– підготовка експертної оцінки чи правового висновку;
– здійснення усного та письмового консультування;
– забезпечення експертного супроводу процесу вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів), укладення колективних договорів та угод;
– надання роз’яснень з питань застосування профспілкового зако-

нодавства;
– участь у судових процесах та підготовці необхідних процесуальних 

документів з питань захисту прав профспілкових лідерів і активістів;
– проведення перевірки на місці фактів порушень профспілкових прав.
5. Членам Експертної групи надається організаційна, інформаційно-

консультативна та інша необхідна допомога фахівцями апарату ФПУ, 
обо в’язок забезпечення якої покладається на керівників структурних 
підрозділів.

6. Членські організації ФПУ, які звернулися до ФПУ про допомогу 
Експертної групи, з метою забезпечення ефективної роботи експертів 
всебічно сприяють її діяльності:
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– надають всі документи та інформацію, необхідні для розгляду та ви-
рішення питання захисту профспілкових прав;

– у разі необхідності виїзду експертів на місце, де виявлено пору-
шення профспілкових прав, відшкодовують їм вартість проїзду та про-
живання;

– надають необхідну консультативну, організаційну та іншу допомогу 
з питань, що розглядаються.

ДОДАТОК 4

Додаток 4
до Порядку організації роботи 

інспекторів праці профспілок

Форма ПФ-1
ІНФОРМАЦІЯ 

про захист профспілкових прав
 ______________________________

(назва членської організації ФПУ)
у _____ році

№ 
з/п Найменування показників Кіль-

кість

1. Особи, до функціональних обов’язків яких входить питання контролю за 
дотриманням прав профспілок (із зазначенням у пояснювальній записці 
П.І.Б. та посади)

2. Кількість виявлених порушень прав профспілок, усього, з них:

2.1. – перешкоджання створенню працівниками своїх профспілкових орга-
нізацій, заборона участі в профспілках шляхом тиску на працівників

2.2. – втручання у статутну діяльність профспілок роботодавців

2.3. – втручання у статутну діяльність профспілок органів виконавчої 
влади, здійснення фінансового контролю з боку органів виконавчої 
влади, позбавлення належного на праві власності профспілкам майна, 
отримання звітів про роботу профспілок

2.4. – порушення в частині гарантій для працівників підприємств, обраних 
до виборних профспілкових органів
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№ 
з/п Найменування показників Кіль-

кість

2.5. – порушення в частині права членів виборних органів профспілкових 
організацій, а також повноважних представників безперешкодно відві-
дувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організа-
ції, де працюють члени профспілки

2.6. – нестворення умов для діяльності профспілкової організації

2.7. – ігнорування роботодавцями переговорного процесу з укладення колек-
тивних договорів на підприємствах та в організаціях, внесення до них змін

2.8. – ненадання інформації профспілкам або їх об’єднанням з питань, 
що стосуються трудових та соціально-економічних прав та законних 
інтересів своїх членів, а також інформації про результати господарської 
діяльності підприємств, установ, організацій

2.9. – неперерахування роботодавцями утриманих із заробітної плати 
працівників членських профспілкових внесків на рахунок первинних 
організацій профспілок

2.10. – неперерахування коштів первинним профспілковим організаціям на 
культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу

3. Надіслано подань (письмових повідомлень) про усунення порушень, усього:

з них:

3.1. – роботодавцям

3.2. – органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування

3.3. – органам прокуратури

3.4. – Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини

3.5. Судовий захист прав профспілок

3.6. Скарги до Комітету зі свободи об’єднання Міжнародної організації 
праці

3.7. Розгляд питання дотримання прав профспілок на засіданнях виборних 
органів

4. Усунуто порушень за зверненнями профспілок, усього 

з них: 

4.1. – роботодавцями

4.2. – органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

4.3. – органами прокуратури

4.4. – судом
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№ 
з/п Найменування показників Кіль-

кість

5. Притягнуто до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні прав 
профспілок, усього

з них:

5.1. – до дисциплінарної

5.2. – застосування статті 45 КЗпП України

5.3. – до кримінальної

6. Винесено судових рішень на користь профспілкових організацій, усього

 з них із питань:

6.1. – перерахування роботодавцями утриманих із заробітної плати 
працівників членських профспілкових внесків на рахунок первинних 
організацій профспілок

6.2. – перерахування коштів первинним профспілковим організаціям на 
культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу

6.3. – створення умов для діяльності профспілкової організації

7. Здійснення роз’яснювальної роботи з питань захисту прав профспілок, 
усього 

з них:

7.1. – під час проведення навчання профактиву, роботодавців

7.2. – підготовка методичних матеріалів

7.3. – підготовка матеріалів для ЗМІ

«__» ______ 20___ рік      ____________________________________
       (дата)                           (підпис керівника членської організації ФПУ)

* Примітки:
1. До інформації додаються копії заповнених карток за формою ПФ-2 про 

конкретні випадки порушення прав профспілок.
2. Інформація надається щороку до 1 грудня з пояснювальною запискою та із 

зазначенням:
– даних про осіб, до функціональних обов’язків яких входить питання конт-

ролю за дотриманням прав профспілок;
– найбільш показових прикладів вирішення проблемних питань, у тому числі із 

додаванням відповідних рішень суду, копій звернень та відповідей, пояснень тощо;
– випадків порушень фундаментальних Конвенцій МОП (29, 87, 98, 100, 105, 

111, 135, 138, 182);
– проблемних та постановочних завдань, що потребують вирішення.
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Додаток 5
до Порядку організації роботи 

інспекторів праці профспілок

Форма ПФ-2

КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПРОФСПІЛОК

№ з/п Зміст питання Суть питання

4.1.
Назва та адреса суб’єкта господарювання, де скоєно пору-
шення прав організації профспілки, прізвище, ім’я, по батькові 
посадової особи суб’єкта господарювання

4.2. Назва організації профспілки, яка діє на підприємстві, в уста-
нові, організації, де скоєно правопорушення

4.3. Зміст порушення прав:

4.3.1. – організації профспілки

4.3.2. – членів виборних органів організації профспілки

5. Заходи, вжиті для усунення порушення прав

6. Результати заходів

«__» ______ 20 ___ р.       ____________________________________
       (дата)                       (підпис керівника членської організації ФПУ)

«__» ________ 20 ___ р. _________________________________
          (дата)                  (підпис громадського інспектора праці)

* Примітки:
Картка заповнюється і подається до ФПУ безпосередньо після виявлення по-

рушення профспілкових прав.
Інформація з картки вноситься до Єдиного реєстру порушень прав проф-

спілок.
Копії заповнених карток за формою ПФ-2 про конкретні випадки порушен-

ня прав профспілок додаються до щорічної Інформації про захист профспілкових 
прав, яка подається до 1 грудня звітного року.
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ДОДАТОК 5

Перелік питань в Анкеті 
(мовою оригіналу)

1. Фамилия и имя респондента 

2. Дата – 

3. Профсоюз 

4. Имели ли место аресты членов профсоюзов?

5. Имел ли место запрет на демонстрации или публикации (выпуски новостей, 
петиции, профсоюзные флаги)?

6. Имели ли место запреты на свободное перемещение или домашние аресты 
членов профсоюзов?

7. Имели ли место нападения и занятие профсоюзных офисов?

8. Имели ли место примеры физического воздействия или угроз по отношению к 
работникам?

9. Имели ли место случаи отказа властей в регистрации профсоюзов?

10. Имели ли место случаи дискриминации работников по их принадлежности к 
профсоюзам? 
Дискриминация включает увольнение, перевод, преследование или запугивание. 

11. Одинаково ли отношение ко всем профсоюзам или власти или работодатели 
отдают предпочтение определенным профсоюзам?  
Например, при распределении властями субсидий профсоюзам, высказываются ли 
власти против каких-либо профсоюзов и т.п. 

12. Имели ли место попытки работодателей или властей запретить, контролировать 
или манипулировать профсоюзной деятельностью (мероприятиями)?

13. Имели ли место попытки работодателей или властей повлиять на профсоюзные 
выборы? 

14. Имели ли место попытки работодателей или властей ознакомиться с 
профсоюзными документами без причин? 

15. Имели ли место попытки работодателей неперечисления профсоюзных взно-
сов, невзирая на договоренности? 

16. Имело ли место замораживание профсоюзных счетов? 

17. Имел ли место отказ работодателей вести переговоры по отдельным вопросам? 

18. Имели ли место случаи отказа работодателей от ведения переговоров с 
репрезентативными профсоюзами?
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19. Если в профсоюзе не состоит большинство работников подразделения, может 
ли он вести переговоры от имени ваших членов? 

20. Ведут ли работодатели переговоры напрямую с работниками, минуя профсоюзы? 

21. Имели ли место случаи намеренного затягивания переговоров работодателями 
без намерений достижения каких-либо договоренностей?

22. Предоставляют ли работодатели информацию о финансовом состоянии компа-
нии во время переговоров по заключению коллективных соглашений?

23. Могут ли профсоюзы беспрепятственно вести переговоры на всех уровнях (на пред-
приятии, на профессиональном, отраслевом, региональном или национальном)? 

24. Все ли работники имеют доступ к копиям коллективных соглашений? 

25. Имели ли место случаи изменения или отказа работодателя выполнять положе-
ния коллективных соглашений? 

26. Имели ли место случаи отказа государственных органов в регистрации 
коллективных соглашений?

27. Имели ли место случаи расширения (охвата или срока) коллективных соглаше-
ний без согласия профсоюзов?

28. Имел ли место запрет на проведение забастовок или их прекращение? 

29. Сколько времени необходимо для того, чтобы приступить к законной забастовке?

30. Имели ли место случаи давления на работников с целью прекращения забастов-
ки и возвращения к работе? 

31. Имели ли место случаи найма работодателями работников с целью замены 
бастующих? 

32. Имели ли место случаи препятствования или наказания работников за участие 
в забастовке? 

33. Имели ли место случаи остановки работодателями или властями забастовок 
или коллективных переговоров путем прибегания к процедуре урегулирования 
споров или арбитражу? 

34. Все ли категории работников могут вступать в профсоюзы, проводить 
коллективные переговоры и забастовки?

35. Могут ли работники свободно выбирать профсоюз, в который они хотели бы 
вступить? 

36. Консультируется ли правительство с вами по вопросам трудового законодатель-
ства или политики? 

37. Можете ли обратиться в суд, если ваши права нарушены? Являются ли суды в 
вашей стране независимыми? 

Другие нарушения:
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 
для застосування в процесі здійснення моніторингу  

порушень прав профспілок

Міжнародні документи 

1. Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_042 

3. Статут Міжнародної Організації Праці [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_154 

4. Європейська соціальна хартія (переглянута) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062/print1382955716019096 

5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 

6. Конвенція про свободу асоціації та захист права на організацію № 87 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/993_125 

7. Конвенція про захист прав представників працівників на підприємстві та 
можливості, що їм надаються, № 135 [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_186 

8. Конвенція про застосування принципів права на організацію і ведення ко-
лективних переговорів № 98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_004 

9. Конвенція про права на організацію та об’єднання працівників у сільсько-
му господарстві № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/993_141

10. Конвенція про захист права на організацію та процедури визначення умов 
зайнятості на державній службі № 151 [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_187 

Нормативно-правові акти України

1. Конституція України (Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР).
2. Кодекс законів про працю України (введено в дію з 01.06.1972 р. Законом 

Української РСР від 10.12.1971 № 322-VIII).
3. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 

15.09.1999 № 1045-XIV.
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4. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII.
5. Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії 

їх діяльності» від 22.06.2012 № 5026-VI.
6. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 № 2862-VI.
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечен-

ня участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Акти ФПУ

1.  Постанова Президії ФПУ від 10 квітня 2012 року № П-12-4 «Про забезпе-
чення громадського контролю профспілок за дотриманням трудового зако-
нодавства».

2. Постанова Президії ФПУ від 11 грудня 2012 року № П-15-2 «Про меморан-
дум про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав лю-
дини та Федерацією профспілок України».

3. Постанова Президії ФПУ від 11 грудня 2012 року № П-15-4 «Про затверджен-
ня нормативних актів ФПУ з питань громадського контро лю профспілок».

4. Постанова Президії ФПУ від 12 грудня 2012 року № Р-6-3 «Про завдання 
профспілкових організацій щодо забезпечення громадського контролю за 
дотриманням трудового законодавства».

5. Постанова Президії ФПУ від 03 липня 2013 року № П-19-13 «Про стан дотри-
мання прав профспілок в Україні та забезпечення членськими організаціями 
ФПУ моніторингу додержання норм міжнародного права».

6. Розпорядження Голови ФПУ Осового Г.В. від 05 лютого 2016 року № 9 «Про 
Експертну групу оперативного реагування ФПУ».

7. Постанова VII З’їзду ФПУ від 24 квітня 2016 року № 7з-3 «Про Звіт Ради Фе-
дерації профспілок України про роботу з квітня 2011 року – по березень 2016 
року та Стратегію діяльності Федерації профспілок України на 2016-2021 
роки «Європейський вибір».

8. Постанова Президії ФПУ від 22 червня 2016 року № П-2-18 «Про затвер-
дження документів, які забезпечують роботу Експертної групи оперативного 
реагування ФПУ».

9. Постанова Президії ФПУ від 22 червня 2016 року № П-2-2 «Про укладання 
Угоди про співпрацю між Державною службою України з питань праці та Фе-
дерацією професійних спілок України».
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Інтернет-ресурси

1. База «Законодавство України» – http://zakon5.rada.gov.ua/laws 
2. Міжнародна організація праці – http://www.ilo.org
3. Офіційний веб-портал Федерації професійних спілок України – 

http://www.fpsu.org.ua/
4. Міністерство юстиції України – https://minjust.gov.ua/ua 
5. Міністерство соціальної політики – http:// www.mlsp.gov.ua 
6. Державна служба України з питань праці – http://dsp.gov.ua/ 
7. Єдиний державний реєстр судових рішень – http://www.reyestr.court.

gov.ua/ 

Корисні контакти 
для вирішення проблемних питань захисту профспілкових прав

Правова інспекція праці ФПУ

СИДОРЯК  
Ірина Георгіївна

Заступник керівника право-
вої та технічної інспекцій 
праці профспілок – головний 
 правовий інспектор праці 

(044) 528-70-67 
sirius@fpsu.org.ua 

ГРИЦЕНКО  
Марія Миколаївна

Завідувач відділу правової 
інспекції праці – правовий 
інспектор праці 

(044) 528-70-75 
grumm@fpsu.org.ua 

МОСІЙЧУК  
Тетяна Іванівна
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