
 

3 січня 2020р. 

Новий рік, новий наступ на права профспілок: законопроект 

№2681 

Наприкінці минулого 2019 року групою 

з 42 народних депутатів було 

зареєстровано проект закону № 

2681 “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо 

окремих питань діяльності професійних 

спілок)”. 

 

На думку юристів ГО “Трудові ініціативи” проект закону містить низку положень, 

які порушують міжнародні норми та національне законодавство, значно 

погіршуючи права профспілок та їх членів. Запропоновані проектом норми у 

більшості випадків порушують конституційний принцип, викладений у ст.22 

Конституції України - при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних 

законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Також 

порушується право на свободу об`єднання у профспілки, що гарантоване 

фундаментальною конвенцією Міжнародної організації праці № 87. 

1. Обмеження права на свободу об’єднань в профспілки 

1.1. Автори пропонують обмежити кількість профспілок на одному підприємстві - 

не більше 2 первинних профспілкових організацій. Таким чином, порушується 

ст.2,3 Конвенції МОП 87, ст.22 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та 

культурні права, ст.5 Європейської соціальної хартії, ст.36 Конституції України, 

ст.6 Закону України “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності”. Крім того, 

в разі вже наявних двох профспілкових організацій на підприємстві дана норма 

буде дискримінаційною стосовно працівників, що волітимуть створити 

альтернативну, третю профспілку - їх буде позбавлено права на свободу 

об’єднання, яке гарантоване як Конституцією України, так і міжнародними 

договорами. 

1.2. Пропонується норма щодо того, що до профспілки може належати не менше 

10 осіб. Дана норма порушує принципи Конвенції МОП 87 та є дискримінаційною,  
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адже на підприємстві (мікропідприємства, мале підприємство тощо), де працює 

до 10 осіб, профспілку створити буде неможливо. 

1.3. Автори законопроекту пропонують змінити визначення первинної організації 

профспілки (ст.1 Закону України “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності) 

та позбавити, таким чином, права студентів об’єднуватися у профспілку. Така 

норма прямо суперечить ст. 22, 36 Конституції України та Конвенції МОП 87. 

2. Створення контрольних комісій в професійних спілках та об’єднаннях 

профспілок. 
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