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КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ ПРАВА ЗА 
ЄВРОПЕЙСЬКОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ХАРТІЄЮ 
(ПЕРЕГЛЯНУТОЮ) І ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ1

У статті досліджуються питання забезпечення колективних трудових прав за Європейською 
соціальною хартією (переглянутою) від 3 травня 1996 р. та відповідності актів чинного трудово-
го законодавства України, проєкту Трудового кодексу України проголошеним Хартією стандартам 
зазначених прав.

Аналізується відповідність актів національного трудового законодавства, проєкту Трудового 
кодексу України закріпленим Європейською соціальною хартією (переглянутою) стандартам таких 
колективних трудових прав, як право на створення організацій, право на право на укладання колек-
тивних договорів, право працівників і роботодавців на колективні дії у разі конфліктів інтересів, 
включаючи право на страйк, право на інформацію та консультації, право брати участь у визначенні 
та поліпшенні умов праці та виробничого середовища, право представників працівників на захист на 
підприємстві та умови, які мають створюватися для них, право на інформацію та консультації під 
час незаконного звільнення.

Сформульовано пропозиції про внесення змін і доповнень до Конституції України, Кодексу законів 
про працю України, проєкту Трудового кодексу України з метою їх адаптації до стандартів Європей-
ської соціальної хартії (переглянутої) в частині юридичного забезпечення колективних трудових прав. 
Запропоновано передбачити в Конституції України право роботодавців на об’єднання в організації 
роботодавців, право на ведення колективних переговорів з укладення колективних угод і договорів.

Обґрунтовано необхідність закріплення у ст. 2 КЗпП України серед основних трудових прав 
працівника право на укладання колективних договорів, право на інформацію і консультації, право 
брати участь у визначенні та поліпшенні умов праці та виробничого середовища, право на інфор-
мацію та консультації під час незаконного звільнення. Запропоновано доповнити Кодекс окремою  
главою 16-Б «Організації роботодавців, їх об’єднання», нормами якої передбачити правовий статус 
цих суб’єктів колективних трудових відносин, у тому числі їхні колективні трудові права відповідно 
до положень Європейської соціальної хартії (переглянутої).

Ключові слова: трудові права, система трудових прав, колективні трудові права, Європейська 
соціальна хартія (переглянута), законодавство України.

Постановка проблеми. Важливе місце 
у системі трудових прав займають колективні 
трудові права, більшість з яких належить до 
основних прав, оскільки закріплені у між-
народних та регіональних актах про права 
людини, Конституції та законах України.

Серед міжнародних і регіональних актів 
особливе місце займає Європейська соці-
альна хартія (переглянута) [1], ратифікована 
Законом України від 14 вересня 2006 р. [2]. 
Хартія була переглянута 3 травня 1996 р. 
в результаті різних ініціатив, які пересліду-
вали мету посилити захист соціальних прав 
людини в рамках Ради Європи. Будучи актом 
регіональної дії, вона тим не менше не має 
аналогів серед міжнародно-правових актів, 

оскільки закріплює найбільш повний ката-
лог соціальних прав людини і досить висо-
кий рівень їх гарантій. Недарма Європейську 
соціальну хартію (переглянуту) називають 
«кодексом основних соціальних і трудових 
прав працівників» [3, с. 536].

Ратифікація Україною Європейської соціа- 
льної хартії (переглянутої) передбачає приве-
дення національного трудового законодавства 
у відповідність до стандартів ЄСХ (п). Зазна-
ченим стандартам має відповідати й проєкт 
Трудового кодексу України, який готується до 
прийняття у другому читанні. У зв’язку із цим 
актуальним питанням науки трудового права 
є визначення відповідності актів чинного 
трудового законодавства, проєкту Трудового 
кодексу України положенням Європейської 
соціальної хартії (переглянутої).
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Питання забезпечення трудових прав за 
Європейською соціальною хартією (перегля-
нутою) і відповідності актів чинного зако-
нодавства України її стандартам досліджу-
ються у наукових працях таких вітчизняних 
і зарубіжних науковців, як І.Я. Кисельов [3], 
М.М. Феськов [4], О.М. Рим [5] та ін. Утім, 
у цьому напрямі наукової проблематики 
залишається чимало питань, які потребують 
спеціального комплексного дослідження.

Метою статті є визначення відповідності 
актів чинного законодавства України,  
проєкту Трудового кодексу України стан-
дартам колективних трудових прав, прого-
лошеним Європейською соціальною хар-
тією (переглянутою).

Виклад основного матеріалу. У частині ІІ  
Європейської соціальної хартії (перегляну-
тої) закріплено 31 соціальне право і досить 
високий рівень їх гарантій. Класифікуючи 
права за ЄСХ (п) за предметним (галузевим) 
критерієм, М.М. Феськов виокремлює такі 
права: І. Права у сфері праці. ІІ. Комплексні 
права (у сфері праці й інших сферах суспіль-
них відносин). ІІІ. Права у сфері соціального 
забезпечення. IV. Права у сфері охорони 
здоров’я. V. Права у сфері житлового права. 
VI. Інші комплексні права [4, с. 31–32].

Колективні трудові права належать до 
першої категорії прав. У Європейській соці-
альній хартії (переглянутій) закріплені такі 
колективні трудові права: право на ство-
рення організацій (ст. 5); право на укладання 
колективних договорів (ст. 6); право праців-
ників і роботодавців на колективні дії у разі 
конфліктів інтересів, включаючи право на 
страйк (ч. 4 ст. 6); право на інформацію 
та консультації (ст. 21); право брати участь 
у визначенні та поліпшенні умов праці 
та виробничого середовища (ст. 22); право 
представників працівників на захист на під-
приємстві та умови, які мають створюватися 
для них (ст. 28); право на інформацію та кон-
сультації під час незаконного звільнення 
(ст. 29). Відповідно до Закону від 14 вересня 
2006 р. № 137-V, Україна взяла на себе 
зобов’язання вважати обов’язковими для 
України усі зазначені вище статті та пункти 
частини ІІ Європейської соціальної хартії 
(переглянутої).

Колективна природа зазначених трудових 
прав зумовлена формою (порядком) їх здій-
снення як безпосередньо колективом праців-
ників, роботодавцем, так і через уповноваже-
них представників (профспілки, їх об’єднання, 
організації роботодавців, їх об’єднання та ін.), 
тобто колективними суб’єктами.

Колективні трудові права не можна роз-
глядати як суму індивідуальних трудових 

прав працівників. Вони мають якісно інші 
властивості, що визначаються цілями та інтер-
есами колективного утворення. Здійснення 
колективних трудових прав переслідує кор-
поративні інтереси окремих соціальних груп, 
а не індивідуальний (приватний) інтерес.

У системі трудових прав колективні 
трудові права не є відособленим утво-
ренням. Колективні трудові права є тісно 
взаємопов’язаними з індивідуальними тру-
довими правами і не можуть знижувати 
закріплений законодавством їх рівень. Вод-
ночас відносно індивідуальних трудових 
прав колективні трудові права носять допо-
міжний, обслуговуючий характер і покли-
кані сприяти їх ефективному здійсненню.

Як слушно відзначає М.М. Феськов, 
оскільки в основі колективних прав лежать 
індивідуальні права людини, то вони не 
можуть протистояти або суперечити одне 
одному. Навпаки, взаємозв’язок цих прав 
сприяє їх подальшому гармонійному розви-
тку [4, с. 28].

Юридичне забезпечення колективних 
трудових прав здійснюється нормами колек-
тивного трудового права. Як відносно від-
окремлена структурна частина у системі тру-
дового права України колективне трудове 
право має свої джерела, які утворюють певну 
систему. Складовими цієї системи є Кон-
ституція України, міжнародно-правові акти, 
ратифіковані Україною, закони України, 
підзаконні нормативно-правові акти, акти 
соціального діалогу, локальні нормативно-
правові акти.

У Конституції України [6] закріплено 
лише два колективних трудових права: право 
громадян України на свободу об’єднання 
в громадські організації (ст. 36) і право тих, 
хто працює, на страйк (ст. 44). Такий підхід 
є характерним для конституцій більшості 
країн колишнього СРСР, інших зарубіжних 
країн (Конституція Республіки Вірменія, 
Конституція Киргизької Республіки, Кон-
ституція Республіки Білорусь, Конституція 
Литовської Республіки, Конституція Гру-
зії та ін.). Водночас слід відзначити окремі 
переваги конституційного закріплення права 
на об’єднання, зокрема в конституціях Рес-
публіки Вірменія та Республіки Білорусь 
порівняно з Конституцією України. У час-
тині першій ст. 36 Конституції України закрі-
плено право громадян України на свободу 
об'єднання у політичні партії та громадські 
організації, а в частині третій – право грома-
дян на участь у професійних спілках із метою 
захисту своїх трудових і соціально-еконо-
мічних прав та інтересів. Натомість у ст. 28 
Конституції Республіки Вірменія [7] і ст. 36 
Конституції Республіки Білорусь [8] ідеться 
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про право кожного на об’єднання (а не тільки 
громадян), що відповідає стандартам Євро-
пейської соціальної хартії (переглянутої), 
оскільки передбачене ст. 5 Хартії право на 
створення організацій рівною мірою стосу-
ється працівників і роботодавців.

Також заслуговує на увагу конституцій-
ний досвід Турецької Республіки. У ст. 33*(4) 
Конституції Турецької Республіки проголо-
шено право кожного на створення асоціацій 
без попереднього дозволу [9], а у ст. 51 закрі-
плено право працівника і роботодавця в про-
цесі трудових відносин створювати проф-
спілки й асоціації та формувати їхні керівні 
органи без попереднього дозволу з метою 
захисту та розвитку економічних і соціаль-
них прав та інтересів їхніх членів.

Досвід Турецької Республіки представ-
ляє інтерес для національного законодавця 
ще закріпленням у Конституції норм про 
переговори між підприємцем і профспілками 
про умови праці. У частині 2 «Основні права 
та обов’язки» міститься розділ 3 «Соціальні 
та економічні права і обов’язки», який вклю-
чає підрозділ VI «Переговори між підприєм-
цем і профспілками про умови праці, право 
на страйк і локаут (ст. ст. 53–54). Відповідно 
до ст. 54*(4), працівники і роботодавці мають 
право укладати колективні договори для вза-
ємного регулювання їхнього економічного 
і соціального становища та умов праці. Поря-
док укладення колективного договору регу-
люється законом.

Право на колективні переговори з укла-
дення колективних договорів, угод належить 
до найважливіших колективних трудових 
прав. Зазначене право проголошене в актах 
МОП, Ради Європи, Європейського Союзу. 
Видається доцільним закріпити зазначене 
право в окремій статті розділу ІІ «Права, 
свободи та обов’язки людини і громадянина» 
Конституції України.

У Конституції України, чинному КЗпП 
України не закріплений повний перелік 
передбачених Європейською соціальною 
хартією (переглянутою) колективних трудо-
вих прав. Деякі з них не передбачені у ст. 2 
«Основні трудові права працівників» КЗпП 
України, а формулювання закріплених у цій 
статті колективних трудових прав не відпо-
відає положенням Європейської соціальної 
хартії (переглянутої).

Окремі з колективних трудових прав, 
проголошених Європейською соціальною 
хартією (переглянутою), не забезпечені нор-
мами Конституції України та КЗпП України. 
Так, передбачене ст. 5 Хартії право на ство-
рення організацій рівною мірою стосується 
працівників і роботодавців, проте у ст. 36 
Конституції України закріплене тільки право 

громадян на участь у професійних  
спілках. Аналогічне право передбачене 
ст. 243 КЗпП України.

Чинним КЗпП України не закріплено 
основні права роботодавця, у тому числі 
колективні трудові права та механізм їх здій-
снення. У структурі Кодексу є глава XVI 
«Професійні спілки. Участь працівників 
в управлінні підприємствами, установами, 
організаціями», але відсутня відповідна 
глава з регламентацією правового статусу 
організацій роботодавців. Про цих суб’єктів 
колективних трудових відносин не згаду-
ється в жодній статті КЗпП України.

Зареєстровані проєкти Трудового 
кодексу України в частині закріплення 
і забезпечення трудових прав, у тому числі 
колективних, мають переваги перед чинним 
КЗпП України. Так, у ст. ст. 20 і 23 проєкту 
Трудового кодексу України № 2410 [10] 
закріплено основні права працівника і робо-
тодавця, хоча й не всі колективні трудові 
права, проголошені Європейською соціаль-
ною хартією (переглянутою), відтворено 
у тексті зазначених статей законопроєкту. 
Зокрема, перелік основних прав працівника 
у ст. 20 слід доповнити такими колектив-
ними трудовими правами, як право брати 
участь у визначенні та поліпшенні умов 
праці та виробничого середовища, право на 
інформацію і консультації, право на інфор-
мацію та консультації під час незаконного 
звільнення.

Як уже зазначалося, у ч. 4 ст. 6 Європей-
ської соціальної хартії (переглянутої) про-
голошено право працівників і роботодавців 
на колективні дії у разі конфліктів інтересів, 
включаючи право на страйк. У ст. 2 КЗпП 
України закріплено право працівників на 
вирішення колективних трудових конфліктів 
(спорів) у встановленому законом порядку, 
однак нічого не згадується про право страйк. 
Зрозуміло, що страйк як крайній засіб вирі-
шення колективного трудового спору (кон-
флікту) можна розглядати як складову 
частину права на вирішення такого спору. 
Але слід взяти до уваги, що у ст. 44 Консти-
туції України право на страйк передбачено 
як самостійне конституційне право, а не як 
складова частина права на вирішення колек-
тивного трудового спору (конфлікту). Нато-
мість у ст. 20 проєкту ТК України закріплене 
право на страйк і відсутнє право на вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів). 
Як видається, доцільно було б і у ст. 2 КЗпП 
України, і в ст. 20 проєкту ТК України перед-
бачити самостійне право працівників на 
колективні дії, включаючи право на страйк.

Право роботодавців на колективні 
дії, проголошене в ч. 4 ст. 6 Європейської  
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соціальної хартії (переглянутої), передбачає 
право на локаут, яке відсутнє у чинному зако-
нодавстві України, хоча Україна взяла на себе 
зобов’язання за цією частиною ст. 6 ЄСХ (п). 
У цьому сенсі чинне законодавство України 
про вирішення колективних трудових спо-
рів (конфліктів), проєкт Трудового кодексу 
України не відповідають стандартам ЄСХ (п).

Термін «колективні трудові відносини» 
вперше застосовується у проєкті Трудового 
кодексу України. Книга шоста проєкту нази-
вається «Колективні трудові відносини», 
однак містить тільки три статті (335–337). 
У трьох статтях, які залишилися у Книзі 
шостій проєкту Трудового кодексу України 
№ 2410, не закріплюються основні поло-
ження про соціальний діалог, колективні 
переговори, колективний договір та колек-
тивні угоди, а норма, закріплена в ст. 337 
«Колективний трудовий спір», є бланкет-
ною. Колективні трудові відносини не 
названі у ст. 2 проєкту, якою визначено коло 
суспільних відносин, що регулюються Тру-
довим кодексом України.

Для національного законодавця пред-
ставляє інтерес законодавчий досвід окре-
мих зарубіжних країн, у трудових кодексах 
яких є окремі глави (розділи), частини, що 
регулюють колективні трудові відносини. 
Так, окрема частина ІІІ «Колективні трудові 
відносини» включена до Трудового кодексу 
Литовської Республіки від 14 вересня 2016 р. 
[11], а у Трудовому кодексі Республіки Вірме-
нія від 14 грудня 2004 р. [12] є окремий 
розділ 2 «Колективні трудові відносини», 
нормами яких досить повно врегульовані 
зазначені відносини. Відповідно до ч. 1 ст. 1 
Трудового кодексу Республіки Вірменія, цей 
Кодекс регулює колективні та індивідуальні 
трудові відносини, встановлює підстави 
виникнення, зміни і припинення та порядок 
здійснення цих відносин, права й обов’язки, 
відповідальність сторін трудових відносин, 
а також умови забезпечення безпеки та охо-
рони здоров’я працівників.

Таке визначення кола суспільних відно-
син, які регулюються Кодексом, має пере-
ваги перед змістом ч. 1 ст. 1 КЗпП України, 
ч. 2 ст. 1 проєкту ТК України. В останньому 
випадку предметом цього Кодексу визна-
ється правове регулювання трудових відно-
син та інших пов’язаних із ними відносин, що 
є нелогічним, оскільки, як уже відзначалося, 
до структури проєкту ТК України включено 
окрему Книгу шосту «Колективні трудові 
відносини», про які не згадується в ч. 2 ст. 1 
проєкту ТК України.

У проєкті ТК України відсутні норми про 
поняття колективних трудових відносин, 
перелік сторін та суб’єктів, їхній правовий 

статус, підстави виникнення, зміни та припи-
нення тощо. Водночас індивідуальні трудові 
відносини досить повно врегульовані відпо-
відними нормами проєкту ТК України.

Висновки

Для приведення норм КЗпП України у від-
повідність зі стандартами Європейської соці-
альної хартії (переглянутої) необхідно закрі-
пити у ст. 2 КЗпП України серед основних 
трудових прав працівника право на укладання 
колективних договорів, право на інформацію 
і консультації, право брати участь у визна-
ченні та поліпшенні умов праці та виробничого 
середовища, право на інформацію та консуль-
тації під час незаконного звільнення, а також 
передбачити колективні трудові права робо-
тодавця згідно з положеннями ЄСХ (п). 
Варто передбачити у ст. 2 право на страйк, яке 
визнано Конституцією України самостійним 
конституційним правом.

Необхідно доповнити КЗпП України 
окремою главою 16-Б «Організації робото-
давців, їх об’єднання», нормами якої перед-
бачити правовий статус цих суб’єктів колек-
тивних трудових відносин, у тому числі їхні 
колективні трудові права, відповідно до 
положень Європейської соціальної хартії 
(переглянутої).

Перелік основних прав працівника 
у ст. 20 проєкту ТК України слід доповнити 
такими колективними трудовими правами, 
як право брати участь у визначенні та поліп-
шенні умов праці та виробничого серед-
овища, право на інформацію і консультації, 
право на інформацію та консультації під час 
незаконного звільнення. На відміну від ст. 2 
КЗпП України у ст. 2 проєкту ТК України 
закріплене право на страйк, це заслуговує 
на підтримку, але водночас відсутнє право 
на вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів), оскільки, відповідно до чин-
ного законодавства, право на страйк є край-
нім засобом вирішення таких спорів (кон-
фліктів).

Проєкт ТК України також необхідно 
доповнити нормами про правовий статус 
профспілок, їх об’єднань, організацій робо-
тодавців, їх об’єднань, яких у ч. 2 ст. 18 зако-
нопроєкту визнано суб’єктами трудових від-
носин.
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Haliia Chanysheva. Collective labor rights under the European Social Charter (revised) 
and the legislation of Ukraine

The issues of ensuring collective labor rights under the European Social Charter (revised) of May 3, 
1996 and the compliance of current labor legislation of Ukraine, the draft Labor Code of Ukraine, with 
the standards of these rights, proclaimed by the Charter, were examined.

The compliance of acts of national labor legislation, the draft Labor Code of Ukraine with the standards, 
envisaged in the European Social Charter (revised) of such collective labor rights as the right to establish 
organizations, the right to conclude collective agreements, the right of employees and employers to collective 
action in cases of conflict of interest were analyzed. including the right to strike, the right to information 
and consultation, the right to participate in defining and improving working conditions and working 
environment, the right of workers' representatives to protection in the enterprise and the conditions to be 
created for them, the right to information and consultation during illegal dismissal.

Proposals for amendments to the Constitution of Ukraine, the Code of Laws on Labor of Ukraine, the draft 
Labor Code of Ukraine in order to adapt them to the standards of the European Social Charter (revised) in 
terms of legal support of collective labor rights, were introduced. It is proposed to envisage in the Constitution 
of Ukraine the right of employers to unite in the organization of employers, the right to conduct collective 
bargaining on the conclusion of collective agreements and contracts.

The necessity of consolidation in art. 2 of the Code of Laws on Labor of Ukraine among the basic labor 
rights of the employee of the right to conclude collective agreements, the right to information and consultation, 
the right to participate in determining and improving working conditions and working environment, the right 
to information and consultation during illegal dismissal were substantiated. It is proposed to supplement 
the Code with a separate chapter 16-B "Employers' organizations, their associations", the rules of which 
provide for the legal status of these subjects of collective labor relations, including their collective labor rights 
in accordance with the European Social Charter (revised).

Key words: labor rights, labor rights system, collective labor rights, European Social Charter (revised), 
legislation of Ukraine.


