
КОНСТИТУЦІЯ І ПРОФСПІЛКИ 

 

19 червня 2014 року проведено круглий стіл на тему: «Зміни до 

Конституції України - бачення профспілок» за участю представників 

Міністерства соціальної політики України, Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, Держпраці України, Держгірпромнагляду України, 

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, членських 

організацій ФПУ,  національних репрезентативних профоб'єднань. 

Під час роботи круглого столу обговорювалися питання: 

- Конституційні права громадян та гарантованість їх реалізації. Контроль 

громадянського суспільства за забезпеченням прав; 

- Трудові і соціально-економічні права - повнота відображення в 

Конституції та механізми захисту в умовах очікуваної адміністративної 

реформи; 

- Оновлення Конституції України - позиція профспілок. 

Учасники круглого столу висловилися за консолідацію всієї України, її 

суспільних сил навколо конституційної реформи, проведення широкого її 

обговорення з представниками громадянського суспільства, висловили 

готовність профспілок України, як законних представників трудящих, 

долучитися до реформування Основного Закону в інтересах гарантованого 

забезпечення та захисту в конституційному процесі прав трудової людини. 

Результатом  роботи круглого столу стали Рекомендації за підсумками 

дискусії і обговорення та відповідного опрацювання. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ «ЗМІНИ ДО 

КОНСТИТУЩЇ УКРАЇНИ - БАЧЕННЯ ПРОФСПІЛОК» 

Учасники круглого столу відмічають, що сучасні суспільно - політичні 
процеси в Україні потребують розширення конституційного регулювання 
суспільних відносин; конституційна реформа має бути спрямована передусім на 
гарантоване забезпечення прав і свобод людини, як вищої суспільної цінності. 

Одним з ключових питань конституційного процесу має стати 
вдосконалення механізмів реалізації влади народом, розвиток народовладдя, 
формування й удосконалення системи організації публічної влади й механізмів 
контролю над органами влади з боку громадянського суспільства. 

Необхідно усунути існуючі недоліки у забезпеченні прав і свобод, 
недостатність механізмів їх гарантування; вади в організації та функціонуванні 
державного механізму; неефективність існуючої територіальної влади. 

Суспільно доцільним вбачається запровадження інституту народної 
законодавчої ініціативи, коли на вимогу певної кількості громадян, які мають 
право голосу, наприклад, від 100 до 200 тис., законопроект вноситься до 
парламенту та розглядається ним позачергово. За народною ініціативою (на 
вимогу не менше 1,5 млн. громадян України, які мають право голосу) може бути 
подано законопроект про внесення змін до Конституції України або про нову 
редакцію Конституції України. 

Важливо розширити коло суб'єктів законодавчої ініціативи, надавши 
таке право, зокрема, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, 
профспілкам та їх об'єднанням, що захищають і представляють інтереси значної 
кількості громадян України. 

Назрілим також є конституційне унормування скасувального 
референдуму (народного вето) та права на конституційну скаргу. 

Доцільно істотно конкретизувати права інститутів громадянського 
суспільства, зокрема, профспілок на участь в управлінні державними справами, 
здійснення громадського контролю за дотриманням соціальних і трудових прав 
і реалізацією відповідних державних програм. 

Потрібно встановити прямий конституційний обов'язок держави, 
конкретних органів виконавчої влади забезпечувати та захищати трудові, 
соціально-економічні права громадян. 

Основний закон повинен містити дієві механізми відповідальності 
органів влади, посадових осіб, в т.ч. народних депутатів України, за прийняті 
рішення, якими порушується або обмежується конкретне право громадян. 

Зміни до Конституції України мають сприяти досягненню головної мети, 
пов'язаної з розвитком і зміцненням демократичної, соціальної, правової 
держави, створити конституційну основу для реформування, судової  системи, 
перетворити суди й правосуддя в дієвий механізм гарантування прав людини й 
громадянина. 

Учасники круглого столу переконані: для того щоб конституційна 

реформа отримала народну підтримку, вона має проводитись прозоро та 

відкрито за участю широкого кола організацій громадянського суспільства, 

передусім профспілок і науково-експертного товариства. 



Водночас, створена Верховною Радою України Тимчасова спеціальна 

комісія з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції 

України, не дивлячись на те, що відповідні пропозиції були надіслані їй як 

науковцями, так і Федерацією профспілок України, фактично закрила процес 

підготовки змін від представників суспільства, що в демократичній країні 

неприпустимо. 

УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ: 

підтримують принципову позицію вчених - конституціоналістів, 

експертів щодо необхідності створення Президентом України Конституційної 

комісії, більшість у якій мають становити представники наукового та 

експертного середовища, організацій  громадянського суспільства; 

висловлюють готовність профспілок України, як законних 

представників трудящих і наймасовіших організацій громадянського 

суспільства, долучитися до реформування Основного Закону в інтересах 

гарантованого забезпечення й захисту прав трудової людини, студентства, 

ветеранів праці; 

закликають всіх учасників конституційного процесу до відкритого, 

конструктивного діалогу задля майбутнього України, формування нової 

людиноцентричної Конституції, яка стане в основі законодавства правової, 

демократичної та соціальної держави, дасть надійні правові механізми для 

розвитку особистості, реального забезпечення владою законних прав, 

демократичних свобод і загальнолюдських цінностей. 

 


