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Тема дисципліни: Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин 

 

Семінарське заняття 5 

Тема: Права та обов’язки профспілок України 

План 

1. Визначте поняття профспілок та охарактеризуйте законодавство про 

профспілки 

2. Охарактеризуйте функції профспілок України 

3. Визначте та проаналізуйте права та обов’язки профспілок 

4. Охарактеризуйте систему гарантій діяльності профспілок 

5. Проаналізуйте порядок діяльності Федерації профспілок України 
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Рекомендовані реферати 

1. Правовий статус профспілок у сфері трудових правовідносин 

2. Проблеми та перспективи розвитку профспілок України 

3. Профспілковий рух в Україні 

 
 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 
 

1. Дайте визначення поняттю «профспілка» 

2. Назвіть нормативно-правові акти які регламентують порядок діяльності 

профспілок в Україні 

3. Назвіть основні функції профспілок України 

4. Дайте визначення поняттю «член профспілки» 

5. З якою метою створюються профспілки в Україні 

 

Дослідницька робота 

1. Проблеми реформування діяльності профспілок в Україні 

2. Аналіз ефективності профспілок на ринку праці України 

 

Методичні рекомендації 

Формулюючи відповідь на перше питання перш за все потрібно зазначити, що 

професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, 

що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної 

(трудової) діяльності (навчання). 

В сучасних умовах профспілки являють собою добровільні незалежні 

громадські організації, що об’єднують працівників, зв'язаних загальними інтересами 

по роду їхньої діяльності як виробничої, так і в соціальній сфері. Своїм головним 

завданням профспілки всіх напрямків ставлять захист прав і законних інтересів 

працюючих, установлення соціальної справедливості, ефективної і гуманної 

економіки. 

Професійні спілки на даний момент є одним з найважливіших демократичних 

інститутів сучасного суспільства. 

Об'єднання профспілок — це є добровільне об'єднання профспілкових 

організацій (первинних, місцевих, обласних, регіональних, галузевих) для виконання 

завдань та функцій, визначених Законом України "Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності" від 15 вересня 1999 р. 

Правове врегулювання діяльності профспілок в Україні в цілому відбулося, але 

законодавча база є недосконалою, в ній є ряд прогалин, що потенційно 

уможливлюють обмеження діяльності профспілок. 
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Основні закони (зі змінами та доповненнями), що регулюють права профспілок 

в Україні: 

 Конституція України від 28 червня 1996 р.  

 Кодекс законів України про працю від 10 грудня 1971 р. 

 Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 

15 вересня 1999 р.  

 Закон України "Про колективні договори і угоди" від 1 липня 1993 р.  

Отже, профспілки розглядаються в якості специфічних суб’єктів правової 

діяльності. Їхній статус (правове положення) визначено законодавством, що 

встановлює права - і дієздатність профспілок, основні (статутні) права і обов’язки, а 

також гарантії їхнього здійснення. Разом з тим у рамках загального правового 

становища профспілок законодавство виходить, з одного боку, з існування принципу 

плюралізму в організації і діяльності профспілок, а з іншого боку - регламентує статус 

окремих рівнів органів профспілкової системи, зокрема, профкомів підприємств 

(організацій), галузевих і регіональних профспілкових органів. 

При відповіді на друге питання слід звернутися до положень норм статті 2 

Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Відповідно 

до норм даної статті профспілки створюються з метою захисту і представництва 

трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Законом 

передбачена функція захисту і функція представництва, вони є головними. Але 

перелічені класифікацію звертають увагу лише на захисну функцію, не беручи до 

визначення поняття «функції профспілок» різні дослідники пропонують уваги 

представницьку. У той самій час представництво інтересів працівників закріплене у 

Законі, і з боку працівників не потрібне втручання для змушення профспілки 

захищати їх права і законні інтереси. 

Під захисною функцією слід розуміти сукупність усіх правових і не правових 

норм, наданих профспілкам державою з метою захисту прав і законних інтересів 

працівників, а також саму діяльність профспілок із застосування та встановлення цих 

норм, спрямовану на припинення трудових правопорушень, відновлення порушених 

прав, на притягнення до відповідальності посадових осіб, які порушують трудове 

законодавство. 

Таким чином, можна сказати, що захисна функція профспілок полягає у 

діяльності профспілок захисту попередження порушень цих прав. Функція захисту 

полягає також в охороні, запобіганні протиправним діям, задоволенні потреб 

працівників способами і методами, які притаманні і наданні законом профспілці. 

Здійснення захисної функції можливе у двох аспектах: охорона і захист. 

Охорона має першочергове значення, тому що охороняти право працівника від 

протиправних посягань і не допущення його порушення є прямим обов’язком 

профспілки і цей обов’язок не може бути порушений. 
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Якщо порушення права працівника вже відбулося, то тільки тоді профспілка 

здійснює активний захист цього порушеного права і вимагає відновлення цього права. 

Представницька функція реалізується через представництво інтересів і прав 

працівника у відносинах із адміністрацією підприємства, органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування. 

Здійснення цієї діяльності відділене від здійснення захисту прав працівника. 

Прикладом такої діяльності соціально-трудових прав працівників, забезпечення 

дотримання прав працівників і може бути здійснення представництва інтересів 

працівника у колективних переговорах з укладення колективного договору. 

Інші функції профспілок є додатковими до захисної і представницької, а саме: 

 економічно-соціальна функція направлена на захист економічних і 

соціальних інтересів працівника; 

 виховна функція здійснюється через вплив профспілкових органів на 

працівників, виховання в них дисципліни, сумлінного ставлення до праці; 

 міжнародна функція полягає в тому, що профспілка відповідно до своїх 

статутів може вступати до міжнародних профспілкових або інших організацій та 

об’єднань, які представляють інтереси працівника. Профспілка має право брати 

участь у цих об’єднаннях, співпрацювати з іншими профспілками і здійснювати іншу 

міжнародну діяльність; 

 культурна функція виражається в можливостях профспілки організації 

культурно-масових заходів для працівників та їх дітей, організовувати походи, 

екскурсії, проводити лекції. 

Отже, основною функцією профспілок, слід вважати захисну, а представницька 

функція є допоміжною у захисті прав найманих працівників, вона створює належні 

передумови  для реалізації захисної функції.  

Третє питання. Закон України "Про профспілки, їх права та гарантії 

діяльності" передбачає комплекс прав профспілок, а також встановлює повноваження 

первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві. 

Профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист трудових, 

соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з 

іншими об'єднаннями громадян. 

Заслуговує на виділення принципове положення про те, що у питаннях 

колективних інтересів працівників профспілки здійснюють представництво та захист 

інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках. 

Профспілки, їх об'єднання здійснюють контроль за виконанням колективних 

договорів, угод. У разі порушення роботодавцями, їх об'єднаннями, органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колективного договору, 

угоди профспілки, їх об'єднання мають право направляти їм подання про усунення 

цих порушень, яке розглядається в тижневий термін. У разі відмови усунути ці 
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порушення або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки мають право 

оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до місцевого суду. 

Профспілки, їх об'єднання захищають право громадян на працю, беруть участь 

у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати 

праці, охорони праці, соціального захисту. Проекти законів, що стосуються 

соціально-економічних відносин, подаються відповідними органами виконавчої 

влади з урахуванням пропозицій всеукраїнських профспілок, їх об'єднань. Проекти 

нормативно-правових актів, що стосуються трудових відносин або соціального 

захисту громадян, розглядаються органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування з урахуванням думки відповідних профспілок, об'єднань профспілок. 

Профспілки мають широкі повноваження щодо визначення разом з 

роботодавцем умов праці, форм і систем оплати праці, норм праці, розцінок, умов 

запровадження надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, 

компенсаційних і гарантійних виплат. Ці положення встановлюються 

підприємствами у колективному договорі з додержанням норм і гарантій, 

передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. 

У разі якщо колективний договір на підприємстві не укладено, власник або 

уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з профспілковим 

органом. 

Профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, 

додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних 

і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов праці. 

Профспілки мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, 

брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на 

виробництві. 

Вичерпний перелік прав та обов’язків профспілок визначений в Розділі ІІ 

Закону України "Про профспілки, їх права та гарантії діяльності". 

  Студентам при відповіді на четверте питання слід звернутися до положень 

Розділу IV Закону України "Про профспілки, їх права та гарантії діяльності". 

При відповіді на п’яте питання після проголошення незалежності України 6 

жовтня 1990 року створено Федерацію незалежних профспілок України, яка стала 

правонаступницею Української республіканської ради профспілок. Декларацію про 

заснування Федерації підписали 25 республіканських галузевих профспілок та 24 

регіональних міжсоюзних профоб'єднань. 

У листопаді 1992 року на II (позачерговому) з'їзді Федерацію незалежних 

профспілок України було перейменовано у Федерацію профспілок України. 

Федерація професійних спілок України є найбільш чисельним профспілковим 

об’єднанням в Україні. В її лавах нараховується понад 4,8 мільйонів членів 

профспілок. До складу ФПУ входять 44 всеукраїнські профспілки і 25 профоб’єднань. 
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ФПУ, її членські організації принципово і послідовно відстоюють законні права та 

інтереси працівників, 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 і органах місцевого самоврядування, у відносинах з 

роботодавцями, їх організаціями і об'єднаннями, а також з іншими об'єднаннями 

громадян. (Стаття 8 Статуту ФПУ). 

 Основними завданнями ФПУ є захист трудових, соціально-економічних прав 

та інтересів членів профспілок; соціальний захист членів профспілок та їхніх сімей; 

відстоювання духовних, соціально-культурних прав та інтересів членів профспілок; 

правовий захист членів профспілок; посилення впливу на політичне життя і 

формування громадянського суспільства; вдосконалення системи соціального 

партнерства: профспілки, роботодавці, держава; розвиток співпраці з іншими 

профспілками та їх об'єднаннями; забезпечення прав та можливостей жінок і 

чоловіків; зміцнення ФПУ як найбільшого представницького профцентру України; 

поглиблення міжнародних зв'язків ФПУ. 

Федерація профспілок України впевнено продовжує утверджуватись на 

міжнародній арені як найбільш представницький національний профцентр України. 

Міжнародна діяльність Федерації профспілок України здійснюється відповідно до 

цілей і завдань, визначених програмними і статутними документами ФПУ, 

рішеннями з'їздів та виборних органів. Своє головне завдання в галузі міжнародної 

діяльності Федерація профспілок України вбачає в поглибленні діалогу з 

міжнародними національними профцентрами, а також міжнародними й 

регіональними профоб'єднаннями на принципах взаємної поваги, взаємодопомоги та 

рівноправ'я. 

ФПУ підтримує зв'язки з профцентрами країн СНД, Бельгії, Болгарії, В'єтнаму, 

Данії, Ізраїлю, Кіпру, Китаю, Польщі, Румунії, Сербії, Словенії, Угорщини, Франції 

та інших країн. Значну увагу Федерація профспілок України приділяє 

співробітництву з Міжнародною організацією праці, бере участь в її заходах, у 

розробці важливих для профспілкового руху конвенцій, відстоюючи у відповідних 

комітетах загальну позицію профспілок, узгоджену у рамках Групи трудящих 

Адміністративної ради МОП, активно використовує можливості МОП у галузі 

експертної оцінки проектів законодавчих актів, які проходять обговорення у 

Верховній Раді України. 

Федерація активно співпрацює з Загальною конфедерацією профспілок у 

вирішенні питань, пов'язаних із забезпеченням соціального захисту трудящих. ФПУ 

підтримує постійні стосунки з представництвами Всесвітнього банку, Міжнародного 

валютного фонду, висловлюючи свою точку зору з приводу політики, яку проводять 

ці міжнародні фінансові інститути. 
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У грудні 2005 року Федерація профспілок України ввійшла до складу 

Міжнародної конфедерації вільних профспілок. Членство в МКВП відкриває нові 

можливості для розвитку міжнародного співробітництва між профспілками на усіх 

рівнях. Воно також сприятиме подальшій інтеграції профспілок України до 

міжнародного профспілкового руху. 

Результати своєї діяльності та актуальні новини Федерація профспілок України 

розміщує на своєму офіційному сайті, за адресою https://www.fpsu.org.ua/ 

 

 

 

https://www.fpsu.org.ua/
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