
Вивчення порушень трудових
прав у зв'язку з COVID-19

Наталія Лук’янова

Експерт проекту



Мета опитування

Вивчення найпоширеніших випадків дискримінації та порушення
трудових прав під час пандемії коронавірусу в Україні.

Респонденти - правових інспекторів праці (юристів) Федерації
Профспілок України. 

Згідно офіціних даних, в членських організаціях ФПУ станом на 
20.20.2020 працює 91 правовий інспектор.



Метод швидкої оцінки (онлайн опитування)

• Онлайн опитування через гугл форму (форма розроблена з 
відкритими та закритими питаннями, всього 14 питань)

• Розсилка гугл форми адресно всім респондентам через список 
ФПУ, включно з нагадуванням



Профіль респондентів



Профіль респондентів



Вплив пандемії COVID19



Звернення за допомогою в розрізі галузевих 
профспілок



Гендер та вік людей, які зверталися



Категорії працівників, які зверталися  за 
правовою допомогою



ПРИЧИНИ звернень до правових інспекторів



Чого не вистачає для ефективного 
вирішення проблеми



Типові випадки порушення трудових прав

Звільнення Відпустка Заробітна плата Розслідування 
випадків

ІНШЕ

Скорочення\
реорганізація

Примушення до 
відпустки за свій
рахунок

Заборгованість із 
заробітної плати

Приховування випадків 
зараження на 
підприємстві

Відсутність ЗІЗ

«за прогули» (відмова 
писати заяву про 
неоплачувальну
відпустку)

Поділ відпустки на 
частини, перенесення 
відпустки на інші 
періоди

Збільшення 
навантаження або
напруженості через 
скорочення персоналу

Неякісне розслідування
профзахворювань
пов'язаних з COVID-19

Відсутність 
інформації\обмежена 
комунікація\
стигматизація

«За порушення трудової 
дисципліни»

Примусове направлення 
в відпустку

Зменшення заробітної 
плати при дистанційній 
роботі

Затримка\несвоєчасне 
розлідування випадків 
професійного 
захворювання COVID19

Неможливість дістатися 
на роботу



Рекомендації та Висновки

• Представити кращі міжнародні\національні практики та досвід профспілок у 
захисті прав під час пандемії

• Надати правові коментарі до відповідних законів ( з прикладами) та кейсами

• Описати практики розслідувань та залучення профільних спеціалістів при 
захворюванні працівників коронавірусом на робочому місці

• Розробити покроковий план участі представників профспілок у складі комісії з 
розслідування випадків інфікування

• Роз’яснення щодо неоплачувальних відпусток

• Відповідальні (-ть) за забезпечення засобами індивідуального та колективного 
захисту

• Алгоритм дій у випадку захворювання працівника COVID19 (права працівника, 
обов’язки роботодавця)

• Дії профкому у випадку зміни роботодавцем режиму праці


