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покликана виконувати власну соціальну функцію щодо громадян, 
які зазнали впливу соціального ризику.  
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За умов економічної і політичної ситуації у країні змінюєть-
ся і стратегія профспілкового руху, профспілкової діяльності, ор-
ганізаційні форми профспілок. На сучасному етапі профспілки від-
чули потребу суттєвої зміни діяльності. І основні напрями знайш-
ли відображення у новій стратегії діяльності ФПУ на 2016 – 2021 
роки. 

Перш за все, потрібно підвищити відповідальність держави 
за своєчасне укладення угод і їх виконання, адже вони втрачають 
авторитет у суспільстві. На жаль, вони не укладаються своєчасно. 
Складно йдуть переговори між сторонами щодо питань підвищен-
ня заробітної плати, прожиткового мінімуму, боротьби з інфляці-
єю, зростання цін на найнеобхідніші продукти харчування, не ви-
конуються вимоги законодавчих актів про індексацію, ніби би їх і 
не існує. Незважаючи на різке зростання цін на продукти харчу-
вання, медичні препарати, падіння курсу гривні, багато працюю-
чим і пенсіонерам не підвищуються зарплата, пенсії. Люди відмов-
ляються вже від багатьох продуктів харчування. Збільшилась сме-
ртність. У генеральних угодах мало нормативних положень. І бі-
льшого авторитету набувають галузеві угоди. Так, наприклад, у 
Галузевій угоді між Міністерством освіти і науки України та ЦК 
профспілки працівників освіти і науки України на 2016 – 2020 ро-
ки передбачено недопущення інтенсифікації праці науково-
педагогічних і педагогічних працівників, а яким чином запобігати 
недопущенню інтенсифікації, в Галузевій угоді не йдеться. Цю 
проблему треба вирішити у локальному порядку, зокрема у колек-
тивному договорі слід переглянути навантаження, навчальний 
розклад тощо. 

У згаданій вище Галузевій угоді треба відзначити як пози-
тивне явище положення, відповідно до якого не можна допускати 
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зменшення обсягу навчального навантаження особам передпен-
сійного віку. Це дасть можливість не знижувати розмір пенсійних 
виплат таким працівникам. Є і така норма, яку слід визнати пози-
тивною: у випадках тимчасової відсутності науково-педагогічних 
працівників здійснювати їх заміну на умовах погодинної оплати 
праці в обсязі до 240 годин на рік; сприяти наданню можливості 
непедагогічним працівникам закладів освіти і науки, які відповід-
но до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, 
виконувати їх в межах основного робочого часу; забезпечити ма-
теріальне заохочення педагогічних та науково-педагогічних пра-
цівників, учні та студенти яких стали переможцями обласних, все-
українських та міжнародних учнівських і студентських олімпіад, 
конкурсів, турнірів. Затверджувати плани використання бюджет-
них коштів, штатний розпис, графіки відпусток, навчальне наван-
таження науково-педагогічних працівників разом з профкомом 
закладу; затверджувати посадові інструкції керівникам за пого-
дженням з профспілковими комітетами; забезпечити оплату за 
завідування одним працівником кількома навчальними кабінета-
ми; зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через 
невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод 
з вини роботодавця, заробітну плату у повному розмірі на підставі 
положень колективних договорів і угод. 

Дуже важливим є положення Угоди, відповідно до якого пе-
редбачено виплачувати при припиненні трудового договору вна-
слідок порушення власником або уповноваженим ним органом 
законодавства про працю, колективного чи трудового договору 
(статті 38 – 39) – у розмірі, передбаченому колективним догово-
ром, але не менше чотиримісячного середнього заробітку.  

Міністерство освіти і науки України зобов’язалось виплачу-
вати випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту 
за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали 
на строк не менш ніж на три роки договір про роботу в загальноо-
світніх та професійно-технічних навчальних закладах, грошову 
допомогу у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. 
Забезпечувати додаткове матеріальне заохочення молодих спеці-
алістів з числа педагогічних працівників, які одержали після за-
кінчення ВНЗ диплом з відзнакою. 

До категорії нормативних положень слід віднести зо-
бов’язання Міністерства освіти і науки України домагатися вирішен-
ня питання щодо нарахування пенсій науково-педагогічним і науко-
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вим працівникам з урахуванням заробітної плати за роботу на умовах 
сумісництва. Для цього слід внести зміни до Закону України «Про на-
укову і науково-технічну діяльність», а також до пенсійного законо-
давства, адже особи, які працюють на умовах сумісництва і отриму-
ють заробітну плату за цю роботу, сплачують страхові внески таким 
же чином, як і з основної зарплати. Норма, відповідно до якої до заро-
бітної плати не включалась оплата за сумісництвом, з самого початку 
була незаконною і несправедливою.  

Профспілки при укладенні колективних договорів повинні 
наполягати на встановленні норм щодо соціального захисту вете-
ранів праці. 
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Трансформація світу в останні три десятиліття призвела до 
розширення торгівлі, виробничих систем і міжнародних потоків 
капіталів, посилення конкуренції серед працівників на ринках 
праці в різних країнах світу. Зайнятість стала більш різноплано-
вою та гнучкою, що послабило позиції профспілок у сфері ведення 
колективних переговорів. Глобалізація дозволила створити важ-
ливі економічні канали між країнами, які можуть стимулювати 
зростання економіки, але й одночасно поглиблювати економічний 
спад та соціальну нерівність.  

За умови плинності капіталу рівновага сил змінилася не на ко-
ристь працівників у зв’язку з делегуванням підприємствами вироб-
ничих операцій  підрядникам в аутсорсінг. Виклики міжнаціональної 
конкуренції підприємств, особливо у більш трудомістких секторах, 
зумовили необхідність приділяти більше уваги витратам на оплату 
праці та постійним витратам у цілому. У цій ситуації відбувається 
перехід від підходу, властивого індустріальному суспільству та пате-
рналістській державі, який передбачав застосування пасивних захо-
дів до регулювання ринку, до раціональної концепції прозорого й 
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