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ТЕМА 6. Наймані працівники та профспілки як 

сторона соціального діалогу 

 

6.1. Розвиток профспілкового руху в незалежній Україні. 

6.2. Правові аспекти та практичні рамки діяльності профспілок. 

 

Однією з умов ефективного розвитку соціального діалогу є 

наявність сильних, незалежних і достатньо репрезентативних 

представників найманих працівників (профспілок).  

 

6.1. Розвиток профспілкового руху в незалежній Україні 

 

У незалежній Україні розпочалося становлення профспілок як 

суб’єкта соціально-трудових відносин в умовах ринкової економіки. 

Політичні події, пов’язані з крахом комуністичної ідеології й 

утворенням незалежних держав, поклали початок реформуванню 

профспілок. Створення профспілок нового типу здійснювалося під 

впливом страйкового робітничого руху, який виник на Донбасі 

наприкінці 1980-х рр. у період перебудови внаслідок протестів 

шахтарів, незадоволених своїм соціально -економічним станом. 

Основною ж причиною їх масового утворення стали економічні 

реформи, пов’язані зі зміною форм власності та активним розвитком 

підприємницької діяльності. 

Так, у жовтні 1990 р. на установчому з’їзді було утворено 

Федерацію незалежних профспілок України (далі – ФНПУ), яка стала 

правонаступницею Української республіканської ради профспілок. 

Слід зазначити, що вона одразу ж проголосила свою незалежність від 

державних органів, будь-яких політичних партій i рухів (Комуністичної 

партії України та Комуністичної партії Радянського Союзу), а також 

відмежувалася від Всесоюзної центральної ради професійних спілок 

(далі – ВЦРПС) та міжнародного комуністичного профцентру – 

Всесвітньої федерації профспілок. На з’їзді було ухвалено Декларацію 

про утворення ФНПУ, у якій було визначено принцип добровільності 

входження галузевих профспілок – нащадків Української республіканської 

ради профспілок i ВЦРПС до профоб’єднання, а також «Концепцію 

профспілок України зі соціального захисту прав та інтересів 

працівників при переході республіки до регульованої ринкової 

економіки». На цьому етапі до ФНПУ увійшли 34 галузеві профспілки 
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й усі обласні міжгалузеві профоб’єднання. Деякі галузеві профспілки 

розділилися на декілька, при цьому новоутворені почали діяти 

автономно (наприклад, зі складу профспілки працівників освіти i 

науки виділилася профспілка працівників Національної академії наук 

України або від галузевої профспілки авіапрацівників України 

відокремилися три фахові профспілки авіаційного транспорту:  

диспетчерів, льотного складу,  інженерно-технічних працівників); деякі – 

утрималися від вступу до ФНПУ i донині діють автономно 

(профспілка працівників залізничного транспорту та транспортного 

будівництва, із якої пізніше утворилися Вільна профспілка машиністів 

України та Об’єднання вільних профспілок залізничного транспорту). 

Отже, у зв’язку з тим, що альтернативних профспілок на той час не 

існувало, уряд орієнтував свій діалог передусім на ФНПУ. 
У листопаді 1992 р. відбувся II позачерговий з’їзд, на якому ФНПУ 

була перейменована на Федерацію профспілок України (далі – ФПУ), 
а також було ухвалено Статут та «Програму професійних спілок 
України». У цій програмі ФПУ визнала, що відносини з державою та 
роботодавцями профспілки будуватимуть на засадах представництва і 
захисту прав та інтересів найманих працівників. Основою цих 
відносин визначено укладення Генеральної, галузевих і регіональних 
угод та колективних договорів. 

У той же час на базі страйкових комітетів й організаційно 
оформлених центрів робітничого руху i переважно за підтримки 
окремих політичних партій, рухів та профспілкових центрів деяких 
західних країн розпочалося утворення нових, так званих «незалежних» 
або «вільних» профспілок та їх об’єднань. Найзначнішими серед них 
стали Всеукраїнське об’єднання солідарних трудівників, Незалежна 
профспілка гірників України, Солідарні профспілки, Федерація 
профспілок працівників кооперації та інших форм підприємництва. Із 
часом почали з’являтися профспілки товаровиробників та підприємців, 
малого і середнього бізнесу, промисловців і підприємців, органів 
державної податкової служби, митних органів, банків тощо. Нові 
альтернативні профспілки дотримувались стратегії соціального 
партнерства, а саме його жорсткого варіанту, коли за часів первинної 
фази накопичення капіталу єдиним засобом захисту найманих 
працівників був страйк. 

Таким чином, українські профспілки вже в перші роки  
незалежності держави визнали ідеологію соціального діалогу як 
стратегію і тактику взаємовідносин із роботодавцями та державою 
щодо узгодження їхніх інтересів у сфері соціально-трудових відносин. 
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В Україні зареєстровано 143 всеукраїнські професійні спілки та 

16 всеукраїнських об’єднань профспілок (Додаток № 3). Існують 

також обласні, регіональні профспілки та об’єднання профспілок 

обласного, регіонального статусу, а також місцеві профспілки та 

об’єднання профспілок місцевого статусу. 

Найбільш чисельним профспілковим об’єднанням в Україні є ФПУ, 

до складу якої входить 43 всеукраїнські профспілки і 27 територіальних 

об’єднань організацій профспілок. У її лавах нараховується понад 

8 мільйонів членів профспілок. Метою діяльності ФПУ є вираження, 

представлення інтересів і захист прав організацій – членів ФПУ, 

координація їхніх колективних дій, представництво і захист трудових, 

соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах 

державної влади й органах місцевого самоврядування, у відносинах із 

роботодавцями, їх організаціями й об’єднаннями, а також з іншими 

об’єднаннями громадян.  

Серед всеукраїнських профспілок найчисельнішими є профспілки 

агропромислового комплексу. Членами різних профспілок, найбільше 

працівників освіти і науки, є студентська й учнівська молодь, а також 

непрацюючі пенсіонери, які не припинили свого членства в 

профспілках після припинення трудової діяльності. 

Українські профспілки мають тенденцію до скорочення, на що, 

головним чином, впливають структурні зміни в економіці і, відповідно, на 

ринку праці та глобалізація. 

Із метою вирішення існуючих проблем в економіці і соціально-

трудовій сфері та для ведення переговорів й укладення Генеральної 

угоди між КМУ, всеукраїнськими об’єднаннями організацій 

роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і 

профоб’єднаннями, а також забезпечення її виконання та здійснення 

контролю, профспілкова сторона у вересні 2009 р. створила Спільний 

представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових 

об’єднань (СПО). 

СПО – це представницький орган профспілкової сторони у 

взаємовідносинах зі стороною органів виконавчої влади та стороною 

роботодавців. Основною метою створення СПО є представництво та 

захист прав і законних інтересів членів профспілок в економічній, 

соціальній, трудовій та інших сферах, у тому числі у їх відносинах з 

іншими сторонами соціального діалогу. 
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6.2. Правові аспекти та практичні рамки діяльності профспілок 

 

Профспілки представляють соціально-економічні і трудові права та 

інтереси найманих працівників. Їх інтереси можуть представляти 

також окремі працівники, яким надані відповідні повноваження. 

Особливості правового регулювання, засади створення, права та 

гарантії діяльності профспілок визначаються Законом України від 

15.09.1999 р. «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 

та іншими законодавчими актами.  

Професійна спілка – це добровільна неприбуткова громадська 

організація, яка об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами 

за видом їх професійної (трудової) діяльності. 

Кожна профспілка має у своїй структурі первинні організації 

профспілки, що являють собою добровільне об’єднання членів 

профспілки, які працюють на одному підприємстві, в установі, організації 

будь-якої форми власності і виду господарювання, або у фізичної особи, 

яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою 

самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі. Статутом 

профспілки визначаються й інші організаційні ланки профспілки, що діють 

у межах наданих їм повноважень. Керівництво профспілкою, її  

організаційними ланками здійснює  профспілковий орган, який 

створюється шляхом виборів із членів профспілки і через який 

профспілка здійснює свої повноваження. Керівники профспілки, її 

організаційної ланки, профспілкового органу мають статус профспілкового 

представника з повноваженнями, визначеними статутом або рішенням 

відповідного профспілкового органу. Профспілки можуть на 

добровільних засадах утворювати об’єднання профспілок для 

концентрації зусиль та представництва і захисту членів профспілок в 

органах влади, місцевого самоврядування, у відносинах з об’єднаннями 

роботодавців на відповідному рівні, а також з іншими об’єднаннями 

громадян. 

Усі профспілки рівні перед законом і мають рівні права щодо 

здійснення представництва і захисту прав та інтересів членів  

профспілки. Для представництва працівників у сфері договірного 

регулювання соціально-трудових відносин та інших випадках 

законодавчо встановлено, що профспілки можуть мати статус: 

первинних; місцевих; обласних; регіональних; республіканських; 

всеукраїнських. Діяльність профспілок ґрунтується на принципах 

законності та гласності.  
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Право громадян на участь у профспілках  гарантоване 

Загальною декларацією прав людини (1948 р.), Міжнародними 

пактами (1966 р.) «Про економічні, соціальні та культурні права» і 

«Про громадянські та політичні права», Конвенцією МОП № 87 «Про 

свободу асоціації та захист права на організацію» (1948 р.), 

Конституцією України та Законом України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності». Так, згідно зі ст. 36 Основного Закону 

України, громадяни мають право на участь у профспілках із метою 

захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. 

Тобто право на створення профспілок внесено до основних 

громадянських свобод. Крім того, самі профспілки є своєрідними 

правозахисними організаціями працівників, які об’єднують 

громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом професійної 

діяльності, та утворюються без попереднього дозволу на основі 

вільного вибору їхніх членів. Аналогічно право на об’єднання в 

профспілки на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу 

передбачено ст. 6 Закону України від 15.09.1999 р. «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності». Тим самим законодавчо 

реалізується принцип свободи асоціації та захист права на організацію, 

установлений вищезазначеними міжнародними документами. 

Інше основоположне право профспілок – це право на організацію й 

ведення колективних переговорів, а також укладення колективних 

договорів та угод. Це право гарантовано Законом України від 

01.07.1993 р. «Про колективні договори і угоди» та ратифікованими 

Україною Конвенціями МОП № 98 «Про застосування принципів 

права на організацію і ведення колективних переговорів» (1949 р.) та 

№ 154 «Про сприяння колективним переговорам» (1981 р.). 

Відповідно до ст. 44 Конституції України, гарантується право 

громадян на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 

інтересів. Реалізація цього права забезпечується Законом України від 

03.03.1998 р. «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)». Слід зазначити, що завдяки активній позиції профспілок 

із законопроекту було вилучено норму щодо права роботодавця 

застосовувати локаут у відповідь на страйк працівників з їх 

звільненням за такі дії. Це суттєво б обмежило права працівників на 

страйк як крайню форму захисту своїх трудових і соціально-

економічних інтересів. 

Основною функцією профспілок є представництво і захист 

трудових, соціально-економічних прав та інтересів найманих 
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працівників. Профспілки об’єктивно є найбільш зацікавленою 

стороною в ефективному здійсненні соціального діалогу, оскільки 

вони представляють найменш захищені верстви населення – найманих 

працівників. 
Захисна функція профспілок передбачає виконання таких важливих 

завдань, як відстоювання рівня оплати праці не нижче прожиткового 
мінімуму, відстоювання своєчасної виплати заробітної плати, 
відстоювання режимів праці та відпочинку, створення належних умов і 
забезпечення охорони праці, відстоювання гарантій зайнятості, захист 
прав працівників, які підлягають звільненню внаслідок реструктуризації 
або банкрутства підприємства та інше. 

У результаті дослідження, проведеного в рамках Проекту 
технічного співробітництва МОП «Україна: сприяння реалізації 
основних принципів та прав у світі праці», установлено, що 
забезпечення профспілками належного рівня захисту трудових, 
соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників  
відрізняється від рівня ведення соціального діалогу: національного, 
територіального, локального. Найбільш високий рівень захисної 
функції профспілок дослідженням установлений на підприємстві, а 
чим вищий рівень – тим нижчий належний рівень. Тобто чим «далі» 
профспілки від найманого працівника, тим менше вони турбуються 
про дотримання прав працівників. Тому найважливішим завданням 
діяльності профспілок повинна стати реалізація переходу від взаємодії 
профспілок на локальному та територіальному рівнях до національного 
рівня, який найбільшою мірою відповідає завданням захисту трудових, 
соціально-економічних прав і інтересів найманих працівників. 

 
Контрольні питання 
 

1. Як відбувалося реформування профспілок у незалежній Україні? 
2. Які існують «незалежні» або «вільні» профспілки? 
3. Яке профспілкове об’єднання є найбільш чисельним? 
4. Який орган представляє профспілкову сторону у взаємовідносинах 

зі стороною органів виконавчої влади та стороною роботодавців? 
Яка основна мета його діяльності? 

5. Що таке профспілковий орган? 
6. Який статус можуть мати профспілки? 
7. Охарактеризуйте основні права профспілок. 
8. Якими законодавчими актами гарантується право громадян на 

страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів? 
9. Які основні функції профспілок? 
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Тестові завдання 

 

1. Представницький орган профспілкової сторони у взаємовідносинах 

зі стороною органів виконавчої влади та стороною роботодавців – це: 

а) Федерація профспілок України; 

б) Федерація незалежних профспілок України; 

в) Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та 

профспілкових об’єднань; 

г) всеукраїнські об’єднання профспілок. 

 

2. Добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує 

громадян, пов’язаних спільними інтересами за видом їх професійної 

(трудової) діяльності – це: 

а) профспілковий орган; 

б) первинні організації профспілки; 

в) професійна спілка; 

г) усі відповіді правильні. 

 

3. Профспілковий орган – це : 

а) орган, який здійснює керівництво профспілкою, її організаційними 

ланками та створюється шляхом виборів із членів профспілки і через 

який профспілка здійснює свої повноваження; 

б) добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує 

громадян, пов’язаних спільними інтересами за видом їх професійної 

(трудової) діяльності; 

в) організація, що являє собою добровільне об’єднання членів 

профспілки, які працюють на одному підприємстві, в установі, 

організації будь-якої форми власності і виду господарювання; 

г) профспілковий представник із повноваженнями, визначеними 

статутом або рішенням відповідної профспілки. 

 

4. Право громадян на участь у профспілках гарантоване:  

а) Конституцією України; 

б) Конвенцією МОП № 87 «Про свободу асоціації та захист права 

на організацію»; 

в) Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності»; 

г) усі відповіді правильні. 
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5. Для представництва працівників у сфері договірного регулювання 

соціально-трудових відносин законодавчо встановлено, що профспілки 

можуть мати статус: 

а) первинних, обласних, регіональних, республіканських, все-

українських; 

б) первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських; 

всеукраїнських; 

в) первинних, місцевих, обласних, галузевих, республіканських, 

всеукраїнських; 

г) первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, 

всеукраїнських, міжнародних. 

 

6. Право профспілок на організацію і ведення колективних 

переговорів, а також укладення колективних договорів й угод 

гарантоване:  

а) Законом України «Про колективні договори і угоди»; 

б) Конвенцією МОП № 98 «Про застосування принципів права на 

організацію і ведення колективних переговорів»; 

в) Конвенцією МОП № 154 «Про сприяння колективним переговорам»; 

г) усі відповіді правильні. 

 

7. Найбільш чисельне профспілкове об’єднання в Україні – це: 

а) Федерація незалежних профспілок України; 

б) Федерація профспілок України; 

в) Всеукраїнське об’єднання солідарних трудівників; 

г) Федерація профспілок працівників кооперації та інших форм 

підприємництва. 

 

8. Захисна функція профспілок передбачає виконання таких 

завдань: 

а) відстоювання рівня оплати праці не нижче прожиткового 

мінімуму і своєчасної виплати заробітної плати; 

б) відстоювання режимів праці та відпочинку, створення належних 

умов і забезпечення охорони праці; 

в) захист прав працівників, які підлягають звільненню внаслідок 

реструктуризації або банкрутства підприємства; 

г) усі відповіді правильні. 
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9. Основною функцією профспілок є : 

а) організація і ведення колективних переговорів; 

б) укладення колективних договорів й угод; 

в) представництво і захист трудових, соціально-економічних прав 

та інтересів найманих працівників; 

г) проведення страйку як крайньої форми захисту своїх соціально-

економічних і трудових інтересів. 

 

10. Для концентрації зусиль та представництва і захисту членів 

профспілок в органах влади, місцевого самоврядування, у відносинах з 

об’єднаннями роботодавців профспілки можуть утворювати: 

а) Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та 

профспілкових об’єднань; 

б) організації профспілок; 

в) об’єднання профспілок; 

г) профспілкові органи. 

 

  


