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Колективний захист 
трудових прав працівників 

за допомоги профспілок 
у сучасних умовах

Колективний захист і охорона тру-
дових прав працівників обумовлюєть-
ся самою природою трудових відно-
син: участь у трудових відносинах
двох протилежних суб’єктів – праців-
ника та роботодавця – викликає по-
стійні розбіжності інтересів,найпершим
способом урегулювання яких мають
бути колективні дії або однієї зі сто-
рін, або спільні дії обох сторін. Серед
органів, покликаних здійснювати колек-
тивний захист трудових прав, найпер-
шим слід указати професійні спілки, які
відповідно до Закону України «Про
професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності» являють собою добровіль-
ні неприбуткові громадські органі-
зації, що об’єднують громадян, пов’я-
заних спільними інтересами за родом
їхньої професійної (трудової) діяль-
ності навчання, та які створюються з
метою здійснення представництва і за-
хисту трудових, соціально-економічних
прав та інтересів членів профспілки [1].
У сучасних умовах діяльність проф-

спілок викликає багато дискусій,
оскільки, з одного боку, констатується
зменшення їхнього впливу та ролі в
захисті трудових прав працівників, а з
іншого – наголошується на необхідності
піднесення ефективності їхньої діяль-
ності внаслідок того, що вони є справді
реальним важелем впливу на робото-
давців. З огляду на вказане, актуаль-
ним постає питання вивчення діяльності
профспілок у сучасних умовах із пози-
ції захисту трудових прав. під час нау-
кового пошуку передбачається визна-
чити правову природу функцій проф-
спілок, з’ясувати, в якому стані їхня
реалізація перебуває сьогодні, зро-
бити відповідні висновки. Для вирі-
шення поставлених завдань у праці
використовуються наукові доробки
Н. Б. Болотіної, І. В. Лагутіної, В. І. Смо-
лярчука, В. Ю. Нікіфорова, Т. І. Пашу-
ка, В. І. Прокопенка, Ф.А. Цесарського,
В. Цвіха, Г. І. Чанишевої.

Тому метою та завданнями цієї стат-
ті є вивчення діяльності профспілок,
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визначення її правової природи, з’ясу-
вання базисних засад здійснення захис-
них функцій, а також виявлення квазі-
правозахисного характеру діяльності
профспілок у контексті вдосконален-
ня механізмів державно-юридичного
захисту трудових прав уповноважени-
ми державними органами.

Діяльність профспілок провади-
ться відповідно до Конституції Ук-
раїни, Кодексу законів про працю,
законів України: «Про об’єднання гро-
мадян», «Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності», «Про зайня-
тість населення», «Про охорону праці»,
«Про оплату праці», «Про колективні
договори та угоди», «Про порядок
вирішення колективних трудових спо-
рів (конфліктів)». Цими законами
регламентуються права та обов’язки
профспілок у сфері провадження їх-
ньої захисної та представницької діяль-
ності. У загальному вигляді основні
права та обов’язки профспілок викла-
дено в Законі, що безпосередньо регу-
лює їхню діяльність, усі інші закони
конкретизують питання участі проф-
спілок у деяких питаннях і сферах
трудових відносин.

Зважаючи на те, що в самому 
ЗУ «Про професійні спілки…» визна-
чено достатньо широкий перелік 
прав та обов’язків профспілок, різ-
ні вчені здійснюють різну класи-
фікацію таких прав: Г. І. Чанишева та
Н. Б. Болотіна права профспілок
класифікують за такими групами:
права щодо встановлення на під-
приємствах, регіональному, галузево-
му, регіональному рівнях колективних
умов праці; права у сфері застосуван-
ня чинного законодавства про працю;
права з контролю за дотриманням
трудового законодавства [2, с. 429];
В. І. Прокопенко вирізняє такі групи
прав профспілок: «а) спільні з робото-
давцем права; 2) погоджувальні права,
коли право вирішення питання нале-
жить власнику або уповноваженому
ним органу, але власник повинен
попередньо погодити вирішення цих

питань з профспілковим органом;
3) право на участь профспілкових ор-
ганів у вирішенні виробничих питань
власником або уповноваженим ним ор-
ганом» [3, с. 122]; В. Ю. Нікіфоров про-
понує класифікувати права проф-
спілок залежно від тих сфер, в яких
вони здійснюються: «а) забезпечення
зайнятості; б) трудового договору;
в) робочого часу та часу відпочинку;
г) нормування та оплати праці; ґ) га-
рантій та компенсацій; д) дисципліни
праці; е) охорони праці; є) контролю
за дотриманням трудового законодав-
ства; ж) ведення колективних пере-
говорів та укладення колективних
договорів і угод; з) вирішення індивіду-
альних і колективних трудових спорів;
и) соціального захисту працівників та
їх соціального страхування; і) управ-
ління підприємствами, установами,
організаціями; ї) інформації з питань
праці та соціально-економічного роз-
витку; й) навчальна, культурно-освіт-
ня та дослідна; к) житлово-побутова;
л) притягнення до відповідальності по-
садових осіб; м) господарча і фінансова
діяльність профспілок» [4, с. 105].

Особливістю прав та обов’язків
профспілок є те, що вони за своєю
природою складають повноваження
профспілок, тобто права є одночасно
обов’язками, і навпаки. Тому викли-
кає непорозуміння відсутність у ЗУ 
«Про професійні спілки…» окремого
розділу з назвою «Повноваження
професійних спілок», що було би
логічним з огляду на вимоги юридич-
ної техніки структурування законів.
Окрім того, недоліком діючого зако-
ну є й відсутність чітко регламенто-
ваного порядку реалізації своїх пов-
новажень профспілками, що значно
ускладнює цей процес і створює труд-
нощі на практиці. Зважаючи на те,
що матеріальні норми в багатьох
випадках потребують процесуаль-
ного підкріплення, оскільки в такий
спосіб забезпечується їхня реалізація,
вважаємо за необхідне доповнити
діючий закон відповідною статтею,
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а також змінити назву розділу ІІ ЗУ 
з «Права та обов’язки профспілок, їх
об’єднань» на «Повноваження та по-
рядок їх реалізації профспілками, їх-
німи об’єднаннями».

Повноваження профспілок, вихо-
дячи з мети їх створення, насамперед
спрямовані на реалізацію їхньої за-
хисної функції. Захисна функція проф-
спілок проявляється як у правозасто-
совній, так і в правотворчій діяльності.
При цьому правозастосування в діяль-
ності профспілок під час реалізації
захисної функції може бути двох ви-
дів: внутрішнє та зовнішнє. Під час
внутрішнього правозастосування проф-
спілки застосовують норми права, що
регулюють порядок їхньої діяльності,
створення об’єднань, обрання вибор-
ного органу, тобто ті норми, які сто-
суються внутрішньої організації та
створення профспілок. Зовнішнє пра-
возастосування здійснюється тоді, коли
профспілки самостійно або спільно з
іншими уповноваженими суб’єктами
забезпечують реалізацію прав праців-
ників у спосіб актів.

При цьому слід відзначити, що в
чинному законодавстві спостерігаєть-
ся розділення тих працівників, права
яких захищають профспілки, на дві
категорії: ті, що входять до профспілок,
і ті, що не входять до їхнього складу.
Так, захист прав працівників, що не
входять до профспілок, є можливим з
боку профспілок, але не є їхнім обо-
в’язком, якщо порушуються індивіду-
альні права працівника. При цьому
відповідальності за відмову профспіл-
ки у наданні захисту в разі звернення
працівника до профспілки діючим
законодавством не передбачено. Що
ж стосується колективних прав пра-
цівників, то профспілка здійснює їх
незалежно від того, чи є працівник
членом профспілки. І. В. Лагутіна пише,
що «захисна функція профспілок про-
являється на всіх стадіях правового
регулювання праці: а) при прийнятті
нових нормативно-правових актів;
б) при прийнятті рішень роботодав-

цем щодо застосування окремих норм
трудового законодавства; в) при на-
данні допомоги працівникам при захи-
сті своїх трудових прав та законних
інтересів (при вирішенні індивідуаль-
них та колективних трудових спорів)»
[5, с. 175]. Вважаємо, що нерозповсю-
дження захисної та представницької
функції профспілок на працівників,
які не її членами, в питаннях захисту
індивідуальних прав є недоліком серед
гарантій захисту прав працівників.

На сьогоднішній день, вказуючи
на те, що профспілки не захищають
індивідуальних інтересів працівників,
слід вести мову про те, що вони здійс-
нюють представництво інтересів таких
працівників. «Представництво – як
найбільш загальне право профспілок,
невід’ємний елемент їхнього правового
статусу і водночас необхідна перед-
умова для наділення їх усіма іншими
конкретними правами. У цьому ви-
падку мова йде про особливий вид
соціально-правового представництва,
яке по суті є юридичною формулою
всієї діяльності профспілок, а не про
інститут представництва, яке відоме,
наприклад, цивільному праву» [6,
с. 106]. На думку В. І. Смолярчука, пред-
ставництво є самостійною функцією
профспілкових організацій [7, с. 58].
Ф. А. Цесарський зазначає, що «у су-
часний період функціями профспілок
є захисна і представницька. Причому,
основною функцією профспілок слід
вважати захисну, а представницька
функція є допоміжною у захисті прав
найманих працівників, вона створює
належні передумови для реалізації
захисної функції» [8, с. 5]. Цей же вче-
ний під захисною функцією профспі-
лок розуміє комплексну діяльність
профспілок на будь-якому організацій-
ному рівні, спрямовану на попереджен-
ня порушення трудових і соціально-
економічних прав трудящих, їхні захист
та відновлення. Підкреслюючи широ-
ке розуміння змісту захисної функції
профспілок, автор вважає, що вона
об’єднує правові та не правові засоби

110

Публічне право № 3 (2011)



захисту трудових прав і соціально-
економічних інтересів найманих пра-
цівників [8, с. 7]. Однак деякі вчені
наголошують на першочерговості
захисної функції профспілок, яка
повинна розповсюджуватися на всіх
без винятку працівників: В. Цвіх 
наголошує на тому, що «сучасні проф-
спілки – це об’єднання найманих пра-
цівників, створене ними для захисту
перед роботодавцями, підприємцями-
власниками, спілками підприємців,
державою – не тільки інтересів своїх
членів, а й інтересів тих представни-
ків найманої праці, які не входять до
профспілок» [9, с. 146].

Вважаємо: оскільки законом ви-
значено, що профспілки створюють з
метою представництва та захисту від-
повідних інтересів, то мову слід вести
і про представницьку, і про захисну
функції профспілок. При цьому вони
є окремими самостійними функціями,
під час реалізації яких може здійс-
нюватися взаємне виконання поста-
вленої мети: так, під час представни-
цтва інтересів працівників відбувається
захист у широкому розумінні їхніх
прав, а водночас захист прав пра-
цівників може здійснюватися спосо-
бом представництва (наприклад, пред-
ставництво працівника в суді або
участь профспілки у вирішенні трудо-
вого спору).

Здійснення своїх функцій проф-
спілками забезпечується державою
через установлення відповідних га-
рантій їхньої діяльності. Серед таких
гарантій Ю. В. Нікіфоров називає:
«а) гарантії діяльності профспілок;
б) особистісні гарантії працівників,
обраних до профспілкових органів;
в) майнові гарантії» [4, с. 126]. Перші 
з означених гарантій, на думку дослід-
ника, стосуються «таких прийомів,
умов, засобів і способів, які «супрово-
джують» безпосередню реалізацію їх
повноважень». Другі – «впливають на
реалізацію повноважень профспілок
опосередковано. Вони немов би ство-
рюють умови для такої реалізації.

Дійсно, для того, щоб діяльність проф-
спілок була безперешкодною, систе-
матичною та ефективною, їх члени
повинні бути захищені з боку робото-
давця». І, нарешті, треті – існують для
того, аби профспілки могли реалізову-
вати свої повноваження, оскільки для
цього вони «повинні мати в своєму
розпорядженні достатні для цього
матеріально-фінансові ресурси». «Май-
нові гарантії діяльності профспілок
сформульовані переважно в якості їх
прав, наприклад: право власності на
майно та грошові засоби, потрібні для
виконання правозахисних завдань; пра-
во володіння й використання майна,
переданого профспілкам у господарче
управління; право юридичної особи»
[4, с. 126–127].

Така градація гарантій діяльності
профспілок є цілком прийнятною з
огляду на те, що сьогодні дедалі часті-
ше серед науковців ведеться мова про
те, що слід розрізняти не тільки інте-
реси працівників, які захищає проф-
спілка, а й інтереси самої профспіл-
ки, які виникають у неї у процесі її
діяльності та реалізації своїх функ-
цій. Щодо майнових гарантій слід ука-
зати, що сьогодні профспілки є еконо-
мічно залежними від роботодавців.
Насамперед це пов’язано з тим,
що роботодавцям, на відміну від по-
переднього Закону 1990 р., надано
право, а не обов’язок, передавати
будівлі, приміщення для профспілок.
Водночас на роботодавців покладено
обов’язок сприяти профспілкам у
їхній діяльності. Також Законом уста-
новлено обов’язок роботодавця роби-
ти відрахування з фонду оплати праці
на діяльність профспілок у розмірі, ви-
значеному колективним договором,
але не менше 0,3% фонду. З цього
приводу слушною вбачається пропо-
зиція В. Цвіх: «Профспілки повинні
вести підприємницьку діяльність, щоб
не бути залежними від виплачуваної
найманим працівникам зарплати, з
якої сплачуються членські внески.
Але кошти, що надходять подібним

Колективний захист трудових прав працівників...

111



чином, мають витрачатися на статутні
цілі, пов’язані із захистом трудових
прав працівників» [10, с. 18].

Сьогодні в Україні склалася така
ситуація, коли кількість утворюва-
них профспілок зменшується, особли-
во у приватній сфері, в середньому та
малому бізнесі. Нові підходи до управ-
ління трудовими процесами на перший
план виводять міжлюдські стосунки, не-
формальні контакти між адміністра-
цією та працівниками, в результаті чого
значна кількість опитуваних працівни-
ків уважають, що необхідність у проф-
спілках сьогодні відпала. Більшість пра-
цівників уважають діяльність профспі-
лок формальною. Крім того, законом
не передбачено ніякої відповідальності
для профспілок за невиконання захи-
сту інтересів її члена у разі звернення,
що є нелогічним з огляду на те, що
права профспілок, як уже було відзна-
чено, є одночасно їхніми обов’язками.
Як указує щодо цього В. Прокопенко,
«в питаннях індивідуальних спорів,
кожен член профспілки має право
захистити свої трудові права, звернув-
шись за допомогою до профспілки,
якої він є членом, а та, в свою чергу,
зобов’язана надати допомогу особі,
що звернулась та є членом профспіл-
ки, при виникненні, зміні чи припинен-
ні правовідносин виходячи з того, що
права профспілки рівночасно і є їхнім
обов’язком» [11, с. 117]. Вважаємо, що
слід урегулювати даний недолік в
законодавстві, що підвищить ефек-
тивність профспілки як правозахисної
організації.

Підсумовуючи викладене щодо
діяльності профспілок, слід указати
на те, що цей орган є квазіправоза-
хисним. Як відзначає Т. І. Пащук, «сам
по собі громадський правозахист не є
остаточним, так би мовити, самодостат-
нім, а відтак його теж можна позначи-
ти як квазіправозахисну діяльність»
[12, с. 59]. Цілком погоджуємося з
цією позицією, оскільки наданих прав
профспілці недостатньо для надання
кінцевого захисту (у вузькому розу-

мінні) прав працівників, тобто вони не
наділені засобами, здатними примуси-
ти роботодавців виконувати рішення,
прийняті профспілками стосовно від-
новлення або попередження, припи-
нення порушення трудових прав пра-
цівників. Діяльність профспілок може
лише сприяти і стимулювати діяль-
ність роботодавця щодо адекватної
реакції на порушення трудових прав
працівників, а також вони можуть
запускати механізм державно-юри-
дичного захисту трудових прав упов-
новаженими державними органами.
При цьому, як зазначає Т. І. Пашук,
«у громадській квазіправозахисній
діяльності можна виділити дві групи
засобів, за допомогою яких вдається
впливати на державно-юридичний
захист прав людини: 1) юридичні за-
соби впливу (безпосередньо задіюють,
«включають» механізм правового за-
хисту державою прав людини); 2) не-
юридичні (громадські) засоби впливу
(використовуються в процесі власне
громадської діяльності). Серед основ-
них юридичних засобів впливу громад-
ських правозахисних організацій на
державний захист прав людини мож-
на назвати такі: а) представництво інте-
ресів людини у судових провадженнях
(зокрема цивільних, трудових, кри-
мінальних, адміністративних) з ме-
тою захисту її прав при розгляді спра-
ви по суті; б) юридична допомога в
оскарженні судових та інших рішень,
які порушують права людини, до
вищих інстанцій; в) юридична допо-
мога у зверненні до міжнародних
установ за захистом прав людини»
[12, с. 59–60].

Отже, профспілки не повинні зни-
кати з поля трудових відносин, оскіль-
ки попри квазіправозахисний харак-
тер їхньої діяльності, вони мають
реальні важелі впливу на робото-
давців, що доведено багаторічним
досвідом їхнього функціонування як
на території колишнього Радянського
Союзу, так і тим більше закордонним
досвідом.
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Вавженчук С. Я. Колективний захист трудових прав працівників за допомоги
профспілок у сучасних умовах 

Статтю присвячено вивченню діяльності профспілок, визначенню її правової
природи, з’ясуванню базисних засад здійснення захисних функцій. Підкреслюється
квазіправозахисний характер діяльності профспілок, оскільки вони можуть лише
сприяти і стимулювати діяльність роботодавця щодо адекватної реакції на пору-
шення трудових прав працівників, а також можуть запускати механізм державно-
юридичного захисту трудових прав уповноваженими державними органами.

Ключові слова: колективний захист, трудові права, профспілки.

Вавженчук С. Я. Коллективная защита трудовых прав работников с помощью
профсоюзов в современных условиях

Статья посвящена изучению деятельности профсоюзов, определению его пра-
вовой природы, выяснению базисных принципов осуществления защитных функ-
ций. Подчеркивается квазиправозащитный характер деятельности профсоюзов,



114

Публічне право № 3 (2011)

поскольку они могут только содействовать и стимулировать деятельность работо-
дателя по адекватной реакции на нарушение трудовых прав работников, а также
могут запускать механизм государственно-правовой защиты трудовых прав упол-
номоченными государственными органами.

Ключевые слова: коллективная защита, трудовые права, профсоюзы.

Vavzhenchuk S. Collective protection of labor rights of workers through trade
unions in modern terms

Article deals with the activities of trade unions, determination its legal nature, fin-
ding out basic principles for security functions. Emphasizes the quasi protection rights
nature of trade unions, because they can only facilitate and stimulate the activity of the
employer to respond to violations of labor rights, and may trigger the mechanism of sta-
te-legal protection of labor rights of authorized state bodies.

Key words: collective protection, labor rights, trade unions.


