
Інформація щодо стану соціально-трудових відносин в Україні  

за підсумками роботи Національної служби посередництва і примирення 

за 2021 рік 

 

Упродовж 2021 року діяльність Національної служби посередництва 

і примирення (далі – НСПП) була спрямована на виконання завдань, визначених 

законами України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)", із змінами, "Про соціальний діалог в Україні", Положенням про 

Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом 

Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із змінами.  

Так, у 2021 році НСПП сприяла вирішенню 370 колективних трудових 

спорів (конфліктів) (3 – на національному, 4 – на галузевому, 5 – на 

територіальному, 358 – на виробничому рівнях), безпосередніми учасниками 

яких стали понад 1,6 млн працівників 7758 суб'єктів господарювання. 

Найбільшу кількість КТС(К) було зареєстровано, зокрема, на 

підприємствах, в установах, організаціях Львівської (71), Закарпатської (50), 

Хмельницької (41), Тернопільської (28), Волинської (26) та Харківської (21) 

областей; серед видів економічної діяльності: на підприємствах, в установах, 

організаціях бюджетної сфери – 167 (на 43% більше порівняно з 2020 роком), 

добувної промисловості і розроблення кар'єрів – 37 (на 73% більше, ніж у 2020 

році), транспорту (35), державного управління (27), машинобудування (16). 

Загалом, у 370 спорах найманими працівниками було висунуто 756 вимог, 

з яких: 377 (50%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 

173 (23%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх 

положень; 158 (21%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-

економічних умов праці та виробничого побуту; 48 (6%) – щодо укладення або 

зміни колективного договору, угоди. 
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Із загальної кількості КТС(К) упродовж минулого року НСПП було 

зареєстровано 214 спорів (1 – на галузевому, 1 – на територіальному та 212 – 

на виробничому рівнях), з яких майже 46% – з причин наявності 

заборгованості із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати 

поточної заробітної плати. 

Найбільшу кількість спорів зареєстровано, зокрема, у закладах охорони 

здоров'я – 85 (на 67% більше, ніж у 2020 році), освіти – 21 (майже у 11 разів 

більше порівняно з 2020 роком), на підприємствах добувної промисловості – 17 

(на 21% більше, ніж у попередньому році) та транспорту (17). 

У зареєстрованих 214 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 

404 вимоги, що на 15% більше порівняно з 2020 роком, з яких: 183 (45%) – щодо 

невиконання вимог законодавства про працю; 102 (25%) – щодо виконання 

колективного договору, угоди або окремих їх положень; 84 (21%) – щодо 

встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та 

виробничого побуту; 35 (9%) – щодо укладення або зміни колективного 

договору, угоди. 

За сприяння НСПП, у ході проведення примирних процедур, вирішено та 

знято з реєстрації 217 спорів, (3 – на територіальному, 214 – на виробничому 

рівнях) та 390 вимог, з яких 59% – щодо невиконання вимог законодавства про 

працю; 22% – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-

економічних умов праці та виробничого побуту; 15% – щодо виконання 

колективного договору, угоди або окремих їх положень; 4% – щодо укладення 

або зміни колективного договору, угоди. 

Слід зазначити, що питома вага вирішених КТС(К), у яких найманими 

працівниками висунуто вимоги щодо своєчасності виплати заробітної плати та 

погашення заборгованості з неї, становить 42%.  

Упродовж 2021 року судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій 

було прийнято 12 рішень, ухвал і постанов у 8 справах за позовами до НСПП 

4 підприємств, установ та організацій – Кривоозерського професійного 

аграрного ліцею (Миколаївська область), ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна 

ЖУ" (Житомирська область), АТ Комерційний банк "Приватбанк" (м. Київ) 

та АТ "Українська залізниця" (м. Київ). 

Предметом позовів були вимоги позивачів про визнання протиправними 

та скасування окремих розпоряджень НСПП про реєстрацію КТС(К). Однак 

у задоволенні всіх позовів судами було відмовлено – рішення прийняті на 

користь НСПП. 

Загалом, упродовж 2021 року Службою проведено 4428 примирних 

процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх 

виникненню, зокрема 4136 узгоджувальних зустрічей, 290 засідань примирних 

комісій та 2 засідання трудових арбітражів. 

За результатом заходів, вжитих НСПП у ході сприяння вирішенню КТС(К) 

та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної 

плати в сумі 853,3 млн грн або 60% від загальної суми боргу 

(1 млрд 425,9 млн грн), що стала основною причиною виникнення спорів та 

конфліктних ситуацій. 
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З метою запобігання виникненню КТС(К) НСПП здійснювала заходи, 

спрямовані на врегулювання 749 конфліктних ситуацій (2 – на територіальному, 

747 – на виробничому рівнях) на 741 підприємстві, насамперед Хмельницької 

(80), Полтавської (60), Волинської (51), Дніпропетровської, Донецької та 

Житомирської (по 42) областей. 

Ускладнення стану СТВ спостерігалось на підприємствах, в установах та 

організаціях бюджетної сфери (235 конфліктних ситуацій), зокрема у закладах 

охорони здоров'я – 157 (на 38% більше, ніж у 2020 році), сфери житлово-

комунального господарства – 126 (на 35% більше ніж, у 2020 році), транспорту 

(49), машинобудування (46). 
 

 
 

Із загальної кількості конфліктних ситуацій упродовж 2021 року НСПП 

взято на облік 563 конфліктні ситуації на 538 підприємствах, зокрема 

Хмельницької (79), Волинської (50), Житомирської та Полтавської (по 34), 

Донецької та Тернопільської (по 30) областей. 

За сприяння НСПП врегульовано та знято з обліку 556 конфліктних 

ситуацій (1 – на територіальному, 555 – на виробничому рівнях) або 74% від 

загальної кількості на 550 підприємствах, зокрема Хмельницької (76), 

Полтавської (59), Волинської (46), Донецької (40) областей; серед видів 

економічної діяльності – на підприємствах, в установах, організаціях 

бюджетної сфери (191 конфліктна ситуація), зокрема у закладах охорони 

здоров'я (124), сфери житлово-комунального господарства 99 (що у 2 рази 

більше, ніж у 2020 році), транспорту (34), машинобудування (30). 

Завдяки превентивним заходам НСПП лише 28 конфліктних ситуацій 

(3,7% від загальної кількості) стали предметом виникнення КТС(К). 
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У рамках реалізації заходів щодо сприяння поліпшенню стану СТВ та 

запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП брали участь 

у 297 засіданнях комісій (обласних, місцевих, районних) адміністрацій, 

де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати найманим працівникам 1528 підприємств у сумі понад 

4,4 млрд грн. 

Упродовж 2021 року НСПП сприяла зменшенню рівня соціального 

напруження та пошуку взаємоприйнятних рішень між сторонами конфліктів при 

проведенні найманими працівниками 70 страйків та акцій соціального 

протесту (далі – АСП), у яких взяли участь понад 25 тис. найманих працівників. 

Найбільші прояви протестної активності мали місце у Дніпропетровській 

(3 страйки та 12 АСП), Донецькій (5 страйків та 4 АСП), Львівській (1 страйк 

та 16 АСП) та Харківський (10 АСП) областях; серед видів економічної 

діяльності – на підприємствах, в установах, організаціях добувної промисловості 

і розроблення кар'єрів (27) та охорони здоров'я (19). 

Результатом здійснення НСПП комплексу превентивних заходів стало 

зменшення кількості акцій соціального протесту у 2021 році на 47% порівняно 

з 2020 роком, зокрема у закладах охорони здоров'я на 56%, на підприємствах 

добувної промисловості на 54%. 
 

 
 

Упродовж минулого року НСПП та її відділеннями в областях 

організовано відповідну роботу щодо своєчасного та об'єктивного розгляду 

1713 звернень (на 7,3% більше, ніж у 2020 році) громадян, листів юридичних осіб 

та представників об'єднань громадян без статусу юридичної особи, у яких було 

порушено 1845 питань (на 6,8% більше, ніж у попередньому році), зокрема, 

щодо: 

− процедури вступу у колективний трудовий спір, вирішення колективних 

трудових спорів, конфліктних ситуацій – 566 (31% від загальної кількості); 

− виплати заборгованої заробітної плати – 229 (12%); 
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− укладання та виконання умов трудового договору, колективного 

договору, угоди – 190 (10%); 

− звільнення з роботи, порядку вивільнення працівників та виплати 

розрахункових коштів при звільненні – 135 (7%); 

– нормування та оплати праці – 138 (8%); 

− організації та порядку ведення соціального діалогу, оцінки відповідності 

критеріям репрезентативності – 205 (11%); 

– проведення акцій соціального протесту – 45 (3%); 

− інших питань – 337 (18%). 

У минулому році, відповідно до вимог ст. 7 Закону України "Про 

соціальний діалог в Україні" щодо підтвердження репрезентативності суб'єктів 

сторін профспілок та організацій роботодавців один раз на п'ять років, 

розпочався черговий етап здійснення НСПП підтвердження репрезентативності 

та оцінки відповідності критеріям репрезентативності сторін соціального 

діалогу. 

Так, з початку 2021 року НСПП було проведено 212 засідань Комісій 

з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та 

підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок і організацій 

роботодавців. 

За результатами роботи Комісій визнано репрезентативними/підтверджено 

репрезентативність: 

– на національному рівні – 2 всеукраїнських об'єднання профспілок та 

2 всеукраїнських об'єднання організацій роботодавців; 

– на галузевому рівні – 29 всеукраїнських галузевих профспілок та 

6 об'єднань організацій роботодавців; 

– на територіальному рівні – 92 обласні організації профспілок та 

15 обласних організацій роботодавців. 

Крім того, упродовж минулого року у рамках реалізації Проєкту 

Міжнародної організації праці "Інклюзивний ринок праці для створення 

робочих місць в Україні", що фінансується Урядом Данії у рамках Данської 

програми сусідства (DANEP) на 2017-2021 роки та Данської програми підтримки 

для України, НСПП за сприяння експертів та тренерів МОП було проведено п'ять 

навчальних регіональних семінарів на тему: "Посередництво у врегулюванні 

колективних трудових спорів". 

Програма семінарів була розроблена на основі сертифікаційного курсу 

з посередництва і примирення та навчального курсу з медіації у трудових спорах, 

за якими проводилося навчання керівників НСПП та її територіальних відділень 

Міжнародним навчальним центром Міжнародної організації праці у м. Турин 

(ITC/ILO), і адаптована з урахуванням потреб і рівня кваліфікації учасників – 

представників НСПП та сторін соціального діалогу, які залучаються до 

вирішення колективних трудових спорів. 

За результатами навчальних семінарів 80 слухачів – фахівці НСПП та її 

відділень в областях, представники профспілок та організацій роботодавців, 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, науковці – отримали 

сертифікати посередників. 
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За підсумками семінарів експертами МОП надано позитивну проміжну 

оцінку імплементації українсько-данського проєкту, за результатами якої 

прийнято рішення щодо проведення заключного семінару з обміну досвідом 

стосовно системи врегулювання колективних трудових спорів за участю 

експертів МОП, представників профспілок і організацій роботодавців, трудових 

арбітрів, посередників із держав ЄС і України. 

У рамках проєкту ГО "Національна асоціація медіаторів України" 

"Посилення спроможності спільноти медіаторів до формування в Україні 

критеріїв якості послуг з вирішення спорів" за підтримки The Matra 

Programme Королівства Нідерландів фахівцями НСПП взято участь у круглому 

столі – воркшопі "Етичні стандарти та механізми впровадження медіації 

в Україні: що є необхідним та достатнім?" з питань ретроспективи досвіду 

впровадження медіації в регіонах, напрацювання консолідованого бачення 

проблем та подальших кроків для забезпечення достатньої та необхідної якості 

послуги, безпеки як стейкхолдерів-замовників, так і медіаторів. 

Також з метою поглиблення співпраці та реалізації спільних заходів щодо 

запобігання виникненню та сприяння вирішенню КТС(К) продовжувалась 

співпраця НСПП із Регіональними представниками Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини у Кіровоградській, Миколаївській та 

Хмельницькій областях. 

Крім того, фахівці НСПП брали участь у засіданнях робочої групи 

з питань реформування трудового законодавства для напрацювання 

законодавчих ініціатив у сфері трудового законодавства, утвореною 

Президією Національної тристоронньої соціально-економічної ради, стосовно 

обговорення законопроєктів "Про колективні угоди та договори", який 

розроблено з метою підвищення ролі колективно-договірного регулювання 

трудових відносин, посилення захисту прав працівників і роботодавців, 

налагодження співпраці сторін соціального діалогу, та "Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності в сфері колективно-договірної діяльності". 

Упродовж минулого року Служба продовжувала активно співпрацювати 

і з вищими навчальними закладами у напрямі підвищення рівня правової 

культури, формування правових знань з питань соціально-трудових відносин та 

колективного захисту прав найманих працівників, розвитку соціального діалогу 

як інструменту соціального миру. 

Зокрема, було проведено низку тематичних заходів на базі Волинського 

національного університету імені Лесі України, Інституту гуманітарної 

підготовки та державного управління Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу, Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Національного 

університету водного господарства та природокористування, Полтавського 

університету економіки і торгівлі, Харківського національного економічного 

університету ім. С. Кузнеця, Хмельницького національного університету, 

Черкаського державного технологічного університету та ін. 
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У рамках співпраці з обласними центрами перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 

фахівці НСПП провели низку навчально-практичних семінарів стосовно 

застосування положень законів України "Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)" та "Про соціальний діалог в Україні". 

Суттєву допомогу у питаннях підвищення рівня правової культури 

та поліпшення соціально-психологічного клімату в трудових колективах 

підприємств надають утворені Службою позаштатні інституції. Так, на сьогодні 

у районних центрах та містах обласного значення діють 335 інформаційно-

консультаційних центрів НСПП, на громадських засадах працюють 

346 трудових арбітрів та 116 незалежних посередників НСПП.  

Упродовж минулого року фахівцями НСПП здійснено 21 виступ на радіо 

та телебаченні, підготовлено та розміщено в друкованих ЗМІ 106 публікацій, 

прочитано 59 лекцій, організовано та проведено 1340 заходів (семінари, наради, 

круглі столи) з питань забезпечення здійснення соціального діалогу та реалізації 

в Україні правового механізму вирішення КТС(К). 

Інформація про діяльність та практичний досвід роботи систематично 

висвітлюється на офіційному сайті НСПП (www.nspp.gov.ua). Загалом 

у 2021 році підготовлено та розміщено на офіційному сайті НСПП 972 публікації 

щодо реалізації положень законів України "Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)" та "Про соціальний діалог в Україні". 

http://www.nspp.gov.ua/

