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Інформація Федерації  
професійних спілок України

ВСЕСВІТНІЙ КОНГРЕС МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК 

Понад 1200 профспілкових активістів із 132 країн протягом 2–7 грудня 2018 р. взяли участь 
у IV Всесвітньому конгресі Міжнародної конфедерації профспілок (м. Копенгаген, Данія), що про-
водиться кожні чотири роки. Тема цьогорічного конгресу – «Посилення впливу трудящих: змінити 
правила».

Міжнародна конфедерація профспілок (МКП) є найбільшою демократичною організацією в світі, 
що представляє 207 млн працівників і 331 національний профспілковий центр із 163 країн.

У роботі конгресу взяла участь делегація Федерації профспілок України на чолі з Головою ФПУ 
Григорієм Осовим. До складу делегації входила ректор Академії праці, соціальних відносин і туризму 
Вікторія Буяшенко.

Учасників конгресу вітали прем’єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен, лорд-мер міста Копен-
гаген Френк Йєнсен та генеральний директор Міжнародної організації праці Гай Райдер. У виступі ге-
нерального секретаря МКП Шаран Барроу на пленарному засіданні конгресу 3 грудня було висвітлено 
стан справ у світі з погляду трудящих. У рамках конгресу відбулися дискусії довкола формування 
майбутньої політики МКП за такими чотирма темами:

• Мир, демократія та права, 
• Регулювання економічного впливу, 
• Майбутнє праці. Органайзинг. Зарплати та нерівність, 
• Глобальні зміни – справедливий перехід».
Четвертого грудня зі трибуни конгресу виступив глава української профспілкової делегації 

Григорій Осовий. Він, зокрема, зазначив, що в доповіді Шаран Барроу Україна згадується в числі країн, 
в яких не забезпечуються гарантії профспілкових прав, включаючи права на асоціацію та на страйки. 
«Ми постійно стикаємося зі спробами законодавчо обмежити наші права та автономію», - сказав він. «У 
ряді регіонів профспілки видворяють з власних будинків, примусово відчужують їхні навчальні центри 
й готелі. Тим самим порушуються основоположні права людини, закріплені в пактах ООН… Такі дії 
неприпустимі. У відповідь ми вдаємося до протестів, звертаємося до судових органів і міжнародних 
організацій». 

На завершення Голова ФПУ побажав присутнім і їхнім країнам миру, соціальної стабільності та 
процвітання. «Тільки в умовах миру профспілки можуть забезпечити права трудящих. За це нам всім 
потрібно боротися!», – сказав Григорій Осовий.

У доповіді МОП «Заробітна плата в світі» йшлося про зниження темпів зростання заробітної плати 
й збереження неприпустимого гендерного розриву в оплаті праці, що становить у світовому масштабі 
близько 20%. Застій у сфері оплати праці – перешкода на шляху економічного зростання й підвищення 
рівня життя. Про це наголошувалось у виступі делегата конгресу, керівника департаменту міжнародних 
зв’язків апарату ФПУ Василя Шилова на сесії «Майбутнє праці. Органайзинг. Зарплата та нерівність». Він 
звернув увагу слухачів на те, що середня зарплата по Україні ледве сягає розміру найнижчої мінімальної 
зарплати у такій країні ЄС як Болгарії. Як результат, за оцінкою ООН, 58% населення України є бідними, 
серед працюючих бідним є кожен п’ятий.
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Також Василь Шилов сказав: «Федерація профспілок України неодноразово заявляла про затя-
гування українською владою підвищення мінімальної заробітної плати. Законодавчо встановлений на 
2018 рік розмір мінімальної зарплати для працездатних громадян в розмірі 3723 грн нижчий за про-
житковий мінімум. Водночас проблемою для України є й заборгованість заробітної плати, яку вчасно 
не отримують понад 100 тис. працівників. Але якщо раніше періоди зростання заборгованості, як і її 
погашення, повністю збігалися з періодами зниження і зростання ВВП, то в останні два роки збільшення 
заборгованості відбувається на тлі економічного зростання. Через низьку зарплату, заборгованість з її 
виплати, згідно з дослідженням Центру економічної стратегії, в 2015–2017 рр. на заробітки за кордон 
з України були змушені виїхати 4 млн людей. Сьогодні майже п’ята частина економічно активного на-
селення України працює за кордоном.

В умовах, коли 1% людей володіють набагато більшим багатством, ніж все інше населення земної 
кулі, потрібно ставити питання про невідкладне визнання права працівників на гідну заробітну плату 
основним правом і домагатися, щоб в угодах прописувалося не зобов’язання підвищувати «гнучкість» 
робочої сили, а підвищення частки ВВП, що йде на зарплату, щонайменше до 60%. В іншому випад-
ку, соціальний протест «жовтих жилетів», виступи працівників у Брюсселі, Греції, Польщі, а по суті 
протест проти ліберально-ринкової демократії, яку Френсис Фукуяма проголосив кінцевим етапом 
соціокультурної еволюції капіталу, має всі шанси стати глобальним.

Ліберально-ринкова демократія – це не вершина, а черговий виклик, на який потрібно відповісти, 
щоб історія рухалася далі, як казав Тойнбі. І зробити це можуть тільки профспілки».

Делегати також обговорили питання проведення кампаній з органайзингу в багатонаціональних 
компаніях, у неформальному секторі; урядові плани дій щодо ліквідації нерівності, включаючи роз-
рив в оплаті праці чоловіків та жінок; підвищення мінімального прожиткового мінімуму та посилення 
соціального захисту; протидію змінам клімату; майбутнє сфери праці. На конгресі відбулося публічне 
голосування за найгіршого боса у світі. Було оголошено дані щодо порушень прав профспілок і показа-
но головні тенденції Глобального індексу з прав профспілок. Конгрес схвалив політику і план дій МКП 
на наступні чотири роки.

Четвертий Всесвітній конгрес МКП завершився повторним обранням Шаран Барроу генеральним 
секретарем профспілкового руху, в лавах якого налічується 207 млн осіб. Також МКП обрала новий 
склад виконавчих органів. Віце-президентів з різних регіонів було обрано одноголосно списком. У їх 
числі – Голова ФПУ Григорій Осовий. Варто зазначити, що представник українських профспілок уперше 
був обраний на цей високий пост. Григорія Осового також обрано титулярним членом Генеральної ради 
МКП і заступником титулярного члена Виконавчого бюро МКП.

За матеріалами Департаменту міжнародних зв’язків ФПУ


