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Перелік скорочень 

 

 

ВАР- Всеукраїнська асоціація роботодавців 

ЄЕСК - Європейський Економічний та Соціальний Комітет  

ЄС – Європейський Союз 

ЄСВ - Єдиний соціальний внесок 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

КРУ - Конфедерація роботодавців України   

МКП – Міжнародна конференція праці 

МОП – Міжнародна організація праці 

МСП – Мале та середнє підприємництво 

НСПП - Національна служба посередництва і примирення  

НТСЕР - Національна тристороння соціально-економічна рада  

ООН – Організація Об’єднаних Націй 

ООРУ - Об`єднання організацій роботодавців України 

СОПУ - Спілка орендарів і підприємців України  

СПО об’єднань профспілок- Спільний представницький орган 

репрезентативних всеукраїнськихоб'єднань профспілокна національному рівні  

СПО роботодавців - Спільний представницький орган сторони роботодавців 

на національному рівні  

Угода1 - Угода про утворення Спільного представницького органу 

репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні 

Угода2 - Угоди про утворення Спільного представницького органу сторони 

роботодавців на національному рівні 

ФОП – Фізичні особи-підприємці 

ФППМСПУ – Федерація професійних спілок працівників малого та середнього 

підприємництва України 

ФПУ – Федерація профспілок України 

ФРУ - Федерація роботодавців України 

ФСС – Фонд соціального страхування. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Соціальний діалог - це інструмент, який базується на «моральних 

зобов’язаннях» соціальних партнерів: профспілок, організацій роботодавців 

та держави (в особі Уряду) щодо дотримання основних соціальних прав та 

домовленостей у таких сферах: зайнятість та справедлива заробітна плата; 

поліпшення умов життя та праці; соціальний захист; гендерна рівність та 

недискримінація; охорона здоров’я та безпека на робочому місці; гарантії 

мінімального доходу для осіб похилого віку тощо. Важливість реалізації 

ефективного соціального діалогу для забезпечення соціальних стандартів 

підтверджується і положеннями Угоди про Асоціацію між Україною та 

Європейським союзом. Зокрема, Глава 21, Розділу V Угоди передбачає, що 

Сторони повинні посилювати діалог та співробітництво щодо дотримання 

соціальних стандартів у вказаних сферах. 

Кризовий стан соціально-трудової сфери в Україні надає підстави для 

висновку про неефективність чинної моделі соціального діалогу, яка не 

володіє необхідними організаційними, інституційними, нормативно-

правовими ресурсами для того, щоб бути дієвим інструментом виходу 

країни з соціально-економічної кризи та забезпечення її сталого розвитку. 
Введення в Україні критерію «репрезентативності»призвело до того, 

щочастина організацій потрапили до числа «репрезентативних», а інші 

профспілки та організації роботодавців України до числа т.зв. 

«нерепрезентативних», тобто до числа тих, що виявилися суттєво обмеженими 

у своїх правах та можливостях в діючій системі соціального діалогу. 

Порядокделегування своїх повноважень «нерепрезентативними» організаціями 

«репрезентативним» об`єднаннямне визначений законодавством, що на 

практиці призводить до неможливості його використання. 

Серед інших питань, що стоять на перешкоді ефективної взаємодії 

соціальних партнерів в Україні варто виділити наступні: 

Неврегульованість, суперечливість та вільне трактування 

соціальними партнерами положень законодавства України в сфері 

соціального діалогу:  

-Національна тристороння соціально-економічна рада (НТСЕР), 

утворюється Президентом України, що суперечить з нормою утворення органів 

соціального діалогу, прописаною в ЗУ «Про соціальний діалог» (НТСЕР 

створюється за спільним рішенням сторін соціального діалогу відповідного 

рівня або за ініціативою будь-якої сторони); 

- суперечливість законодавства в строках повноважень членів НТСЕР. 

ЗУ «Про соціальний діалог» вказує, що строк повноважень членів НТСЕР 

становить 6 років. В той же час організації отримують свідоцтво про 

відповідність критеріям репрезентативності лише на 5 років. 

- подвійне членство профспілок та організацій роботодавців, 

щопризводить до дублювання організацій під час підтвердження 
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репрезентативностіта не дозволяє відобразити реальний відсоток 

представництва як в профспілках так і в організаціях роботодавців (довідка:7 

з 8 членських організацій Конфедерації роботодавців України одночасно 

входять до складу Федерації роботодавців України; 2 членські організації 

Об'єднання організацій роботодавців України одночасно входять до складу 

Федерації роботодавців України). 

- мета, завдання та повноваження Спільного представницького 

органусторони роботодавцівнанаціональному рівні (далі - СПО 

роботодавців), визначені законодавством по різному.ЗУ «Про колективні 

договори та угоди» та ЗУ «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і 

гарантії їх діяльності» по різному визначають мету та завдання СПО 

роботодавців, що призвело до законодавчої колізії. Повноваження СПО 

роботодавців, надані ЗУ «Про організації роботодавців..» суперечать 

положення ЗУ «Про соціальний діалог», який ті ж самі повноваження 

розподіляє між двома суб’єктами: частину надає стороні роботодавців (всім 

організаціям роботодавців відповідного рівні, незалежно від статусу 

репрезентативності), а частину - зібранню повноважних представників 

репрезентативних організацій. 

Недотримання сторонами та органами соціального діалогу 

законодавства через відсутність механізмів контролю. 

Законодавством визначено, що черговість ротації Голови НТСЕР 

здійснюється у порядку «сторона роботодавців – профспілкова сторона – 

сторона органів виконавчої влади». Голова НТСЕР призначається терміном на 

один рік. Представники сторони органів влади, порушуючи принцип ротації, 

понад 3 рокиочолюють НТСЕР, при визначеному терміні в 1 рік. 

Спільний представницький орган репрезентативних 

всеукраїнськихоб'єднань профспілокна національному рівні (СПО об’єднань 

профспілок)сьогодні представляє профспілкову сторону в соціальному діалозі 

на національному рівні, в своїй діяльності керується внутрішніми 

документами, які суперечать та порушують законодавство України в сфері 

соціального діалогу.Положення внутрішніх документів СПО об’єднань 

профспілок (Угода та Регламент), надають можливість СПО об’єднань 

профспілок самостійно приймати рішення чи надавати можливість, чи 

позбавляти репрезентативні організації можливості реалізації права, яке надане 

Законом, на участь в соціальному діалозі.  

Порушення та вільне трактування суб’єктами СПО об’єднань профспілок 

положень законодавства України призвело до позбавлення значної кількості 

суб’єктів профспілкової сторони права участі в соціальному діалозі. 

Наслідки:15 з 21 об’єднання всеукраїнських профспілок не можуть 

долучитися до обговорення питань соціально-трудової політики при реалізації 

соціального діалогу на національному рівні; репрезентативні організації не 

мають можливості реалізовувати свої права, а «нерепрезентативні» 

організації, перебуваючи в складі СПО об’єднань профспілок приймають 

участь в соціальному діалозі, таким чином порушуючи законодавство. 
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Фактично одностороннє державне регулювання соціального діалогу 

на національному рівні, зумовлене тим, що до останнього часу в Україні 

існувала практика, коли керівники всеукраїнських об`єднань профспілок та 

організацій роботодавців були законодавцями (представниками законодавчої 

гілки влади) чи вищими посадовими особами державних органів влади і 

одночасно представляли сторону профспілок чи роботодавців у соціальному 

діалозі (Волинець М., Кінах А., Хара В.) 

Монополізація права на представництво інтересів працівників та 

роботодавців окремими суб`єктами всередині сторін соціального діалогу  

Монополія Федерації профспілок України в складі СПО об’єднань 

профспілок (41 з 61 представників у складі СПО об’єднань профспілок). 

Наслідки:фактично одностороння політика ФПУ при прийнятті рішень 

членами СПО об’єднань профспілок; неможливість прийняття альтернативних 

рішень та відсутність ротації в складі делегатів для участі в міжнародних 

заходах (з моменту прийняття ЗУ «Про соціальний діалог в Україні» незмінним 

делегатом від профспілок для участі в щорічній сесії Міжнародної конференції 

праці (МКП) був лише Голова ФПУ). 

Постійні конфлікти всередині сторін соціального діалогу та корупційні 

махінації в фондах соціального страхування, пояснюють небажання 

реформувати соціальний діалог. Так Фондом соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності у 2016 році з 260,59 млн. грн., виділених на 

придбання путівок, 233,99 млн. грн. отримали заклади «Укрпрофоздоровниці». 

(Довідка: «Укрпрофоздоровниця» - приватне акціонерне товариство 

лікувально-оздоровчих закладів профспілок України, 92,9% акцій якої володіє 

Федерація профспілок України). 

Монополізація представлення інтересів великого бізнесу в соціальному 

діалозі на національному рівні. Наслідок:в соціальному діалозі представлений 

лише великий бізнес, який за офіційною статистикою складає лише 0,02 % 

бізнес середовища України, що призводить до майже повної відсутності 

представників малого та середнього підприємництва в переговорному процесі. 

Сьогодні можливі три варіанти/альтернативи реформування 

соціального діалогу в Україні: 

Альтернатива 1. Продовжувати здійснювати соціальний діалог в рамках 

чинного в Україні законодавства в даній сфері («нульовий варіант»). 

Альтернатива 2. Реформа соціального діалогу лише в частині залучення 

громадських організацій («політика мінімальних реформ» або політика 

реформування, яка сьогодні пропонується «офіційними» соціальними 

партнерами). 

Альтернатива 3. Вирішення суперечностей в положеннях Законів, 

запровадження механізму контролю за дотриманням законодавства та 

відповідальності за прийняті рішення в сфері соціального діалогу («політика 

ефективних змін»). 

Враховуючи досвід країн ЄС, важливо розуміти, що соціальний діалог 

виявився сучасним дієвим інструментом розв’язання соціальних проблем, який 
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надає широкі можливості для прогресу в питаннях соціально захисту, 

зайнятості, покращення умов праці тощо.  

 

 

 

ВСТУП 

 

Соціальний діалог є важливим інструментом реалізації соціальної політики 

держави, засобом попередження та розв’язання соціальних конфліктів, сприяє 

підвищенню прозорості процесу прийняття рішень, врахуванню пропозицій 

формальних і неформальних сторін. Термін «соціальний діалог» вказує на 

взаємну комунікацію між соціальними партнерами: профспілками, 

організаціями роботодавців та органами влади. 

Вироблення консолідованої позиції, досягнення спільних домовленостей 

та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу (соціальними 

партнерами) з питань формування та реалізації державної соціально-

економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних 

відносин і визначає суть соціального діалогу. 

Участь соціальних партнерів у розробці та впровадженні антикризових 

заходів і реформ відіграє ключову роль в пошуку необхідного балансу між 

макроекономічною стабільністю, з одного боку, і ростом зайнятості, захистом 

найбільш уразливих верств населення - з іншого. У критичні періоди 

економічних потрясінь соціальний діалог довів свою ефективність. Він може 

допомогти : 

 впроваджувати зміни і реформи, дотримуючись при цьому принципів 

справедливості, інклюзивності та рівності;  

 забезпечити ефективну взаємодію соціальних партнерів з урахуванням 

їхніх інтересів;  

 підвищити соціальну відповідальність бізнесу;  

 досягти стійких, рівноправних відносин у соціально-трудовій сфері. 

Швеція першою в Європі (1930-ті роки) інституціалізувала соціальний 

діалог у формі тристороннього органу (уряд – конфедерація роботодавців – 

профспілки), який погоджував основні параметри економічної і соціальної 

політики, умови праці та рівень її оплати. Саме шведська модель покладена в 

основу Маастрихтського договору (1992р.), яким визначалися обсяги соціальної 

політики на європейському рівні та принципи сприяння соціальному діалогу і 

партнерству. Амстердамський договір (1997р.) чітко визначив роль та 

відповідальність соціальних партнерів. Таким чином, у Європейському Союзі 

(ЄС) соціальний діалог став частиною загальної стратегії. 

Міжнароднапрактика доводить, що соціальний діалог є механізмом для 

ефективної імплементації документів ООН та Міжнародної організації 

праці (МОП) щодо сталого розвитку. В Порядку денному на ХХІ сторіччя 

(прийнятий ООН на Міжнародній конференції з навколишнього середовища і 

розвитку у Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) серед основних «стейкхолдерів» 

визнається важлива роль профспілок та організацій роботодавців. Підсумковий 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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документ щодо порядку денного сталого розвитку до 2030 р. (Генеральна 

асамблея ООН, 2015 р.) закликає стимулювати і заохочувати ефективне 

партнерство між державним і приватним сектором та між організаціями 

громадянського суспільства, спираючись на досвід і стратегії використання 

ресурсів партнерів.  

Серед нових світових тенденції в рамках соціального діалогу варто  

відмітити: 

1) розширення предмета соціального діалогу із включенням соціально-

економічної та екологічної проблематики;  

2) розширення суб’єктності соціального діалогу, у тому числі за рахунок 

нових форм представництва;  

3) зниження рівня централізації колективно-договірного регулювання в 

сфері соціально-трудових відносин та координації дій соціальних партнерів;  

4) поява інститутів, що покликані наповнити новим змістом соціальний 

діалог;  

5) розвиток форм участі найманих працівників у прийнятті управлінських 

рішень; 

6) розвиток «зелених» робочих місць та інноваційного підприємництва; 

7) посилення ролі малого та середнього бізнесу у розвитку економіки та, 

відповідно, їх місця і ролі в соціально-трудовій сфері. 

Нині соціальний діалог у рамках ЄС здійснюється з концентрацією зусиль 

на завданнях сталого соціально-економічного розвитку, що актуалізуються під 

впливом: 

- економічної глобалізації;  

- зростання ролі людського капіталу;  

- структурних зрушень та трансформації інституту зайнятості; 

- зростання значення соціальної відповідальності усіх сторін соціального 

діалогу не лише перед партнерами, а й суспільством в цілому. 

Залучення громадських організацій до соціального діалогу вже увійшло в 

практику багатьох європейський країн. Модель соціального діалогу за якої 

громадські об’єднання залучаються через делегування соціально-професійними 

організаціями та урядом для участі в соціальному діалозі існує в Франції. На 

Мальті та в Естонії існує практика широкого залучення незалежних експертів 

та інститутів громадянського суспільства для роботи в тристоронніх органах 

соціального діалогу (або в окремих комітетах) для узгодження питань, що 

виходять за рамки класичного трипартизму (профспілки-роботодавців-уряд). 

 

 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМИ 

 

Семирічний період впровадження Закону України «Про соціальний діалог 

в Україні»[7], засвідчив, що діалог між соціальними партнерами в Україні не 

сприяє соціальній інтеграції суспільства, формуванню соціальної солідарності, 

запровадженню принципів відкритості і прозорості процесів формування ціни 

та умов праці в Україні. Ні держава, ні роботодавці, ні профспілки, які сьогодні 
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долучені до соціального діалогу, не беруть на себе реальної відповідальності за 

занижену ціну праці і злиденні соціальні стандарти в Україні. Соціальний 

діалог не став дієвою і невід’ємною складовою політичної системи суспільства. 

Діяльність соціальних партнерів у межах діалогу носить формальний характер. 

Наявна нинів Україні модель тристороннього (профспілки-роботодавці-

уряд) та чотирирівневого (національний, галузевий, територіальний та 

локальний рівні) соціального діалогу не забезпечує бажаного ефекту щодо 

зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття 

узгоджених рішень сторонами. Євроінтеграційні завдання, що стоять перед 

Україною для забезпечення високих, відповідних європейським стандартам, 

рівнів організаційного розвитку та підвищення інституційної спроможності 

соціальних партнерів демонструють необхідність реформування соціального 

діалогу.  

Кризовий стан соціально-трудової сфери в Україні надає підстави для 

висновку про неефективність чинної моделі соціального діалогу, яка не 

володіє необхідними організаційними, інституційними, нормативно-

правовими ресурсами для того, щоб бути дієвим інструментом виходу 

країни з соціально-економічної кризи та забезпечення її стійкого розвитку. 

Головними інституціями соціального діалогу на національному рівні в 

Україні, участь в яких визначається на основі статусу «репрезентативності» та 

діяльність яких визначає його основі засади і принципи реалізації, виступають: 

Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських 

об'єднань профспілок на національному рівні (СПО об’єднань профспілок); 

Спільним представницьким органом сторони роботодавців на 

національному рівні (СПО роботодавців); 

Національна тристороння соціально-економічна рада (НТСЕР). 

Національна служба посередництва і примирення (НСПП). 

Серед основних перешкод для ефективної взаємодії цих інституцій та 

досягнення дієвого соціального діалогу в Україні варто назвати: 

- неврегульованість, суперечливість та вільне трактування соціальними 

партнерами положень законодавства України в сфері соціального діалогу; 

- недотримання сторонами та органами соціального діалогу 

законодавства, що зумовлене відсутність механізмів контролю за його 

дотриманням та відповідальністю за прийняті рішення учасників соціального 

діалогу як всередині кожної із сторін, так і в рамках здійснення соціального 

діалогу на тристоронній основі; 

- одностороннє державне регулювання соціального діалогу на 

національному рівні, що зумовлене зведенням дій сторони профспілок та 

сторони роботодавців до «погоджувальної» політики по відношенню до 

пропозицій органів влади; 

- монополізація права на представництво інтересів працівників та 

роботодавців окремими суб`єктами всередині сторін соціального діалогу 

(профспілковій стороні та стороні роботодавців). 

Системні проблеми у сфері соціального діалогу суттєво впливають на їх 

підтримку з боку населення. Віддзеркалення того як представляють та 
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захищають інтереси українських громадян сторони соціального діалогу, 

ілюструють соціологічні дані щодо рівня довіри до них. 

В 2001 році7,6% громадян України повністю довіряли профспілкам[1]. В 

2016 році частка громадян, які повністю довіряютьпрофспілкам 

становилалише2,2%[5]. 

Аналогічну тенденцію можна прослідкувати і в кількості членів 

профспілок. Триває їх стрімке зменшення. Найбільше профспілкове об’єднання 

України – Федерація профспілок України, яка на початку 90-х років 

представляла за різними даними від 85% до 95 % усіх організованих у 

профспілки працівників України за період з 1992 по 2017 рік втратила 77% 

своїх членів. Кількість скоротилась з 26 млн. (початок 90-х рр.) до 14,4 млн. 

(початок 2000-х.рр.)[3], згодом до 8,5 млн. осіб (2011р.). У 2017 році Федерація 

профспілок України декларує лише 6,02 млн. членів. 

Соціальні партнери зазначають, що на різних рівнях в Україні набули 

поширення визначені законом форми соціального діалогу як:  

1) обмін інформацією;  

2) участь повноважних представників всеукраїнських профспілок і 

всеукраїнських об`єднань організацій роботодавців у засіданнях Кабінету 

Міністрів України (КМУ) та урядових комітетів під час розгляду питань, що 

стосується соціально-трудової сфери; 

3) попередні консультації органів влади всіх рівнів з соціальними 

партнерами перед ухваленням рішень; погодження та врахування їх пропозицій 

при підготовці нормативно-правових актів центральних органів виконавчої 

влади;  

4) участь соціальних партнерів у розробленні та експертизі проектів 

законодавчих актів, державних і місцевих програм соціально-економічного 

розвитку;  

5) колективні переговори з укладання Генеральної, галузевих, 

територіальних угод; 

6) участь в роботі тристоронніх органів на місцевому,галузевому, 

державному рівнях. 

Зазначений спектр форм соціального діалогу радше віддзеркалює уявний, 

ніж реальний стан. З перелічених форм здійснюються лише ті напрями 

соціального діалогу, що мають організаційний характер, зокрема, участь у 

засіданнях, колективних переговорах тощо. 

Невиконання значної кількості досягнутих домовленостей між 

соціальними партнерами та неможливості впровадження контролю за 

виконанням рішень, прийнятих соціальними партнерами виникає через 

відсутність механізмів контролю та відповідальності за рішення, прийняті 

в рамках соціального діалогу.ст. 19 Закону «Контроль та відповідальність», не 

виконує свого функціонального призначення, оскільки чітко не регламентує 

процедуру притягнення суб’єктів соціального діалогу до відповідальності. До 

того ж в Законі не визначено зміст поняття «порушення законодавства про 

соціальний діалог». Крім того, офіційні суб’єкти соціального діалогу: СПО 

об’єднань профспілок та СПО організацій роботодавців не мають статусу 
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юридичної особи, що унеможливлює притягнення їх до відповідальності в 

судовому порядку. 

Фактично одностороннє державне регулювання соціального діалогу на 

національному рівні виступає одночасно як причиною так і наслідком 

недієвості законодавства та механізмів соціального діалогу. 

До останнього часу в Україні існувала практика, коли керівники 

всеукраїнських об`єднань профспілок та організацій роботодавців одночасно 

були законодавцями (представниками законодавчої гілки влади) чи вищими 

посадовими особами державних органів влади і одночасно представляли 

сторону профспілок чи роботодавців у соціальному діалозі. 

Керівники найбільших об’єднань профспілок в Україні:  

- Федерації профспілок України (Хара В. (Голова ФПУ 2008-2011рр.; 

народний депутат України 2007-2012рр., член депутатської фракції Партії 

регіонів у Верховній Раді України, Голова Комітету Верховної Ради України з 

питань соціальної політики та праці) та  

- Конфедерації вільних профспілок України (Голова Волинець М. 

(народний депутат України 2007-2012 рр., член депутатської фракції «Блок 

Юлії Тимошенко – «Батьківщина»))  

тривалий час активно займалися політичною діяльністю. 

Це фактично привело до злиття профспілок і держави та створило 

ситуацію за якої лідери профспілкового руху мали зробити вибір чию позицію 

вони відстоюють в соціальному діалозі: найманих працівників, будучи 

профспілковцями, чи держави, будучи народними депутатами.  

Аналогічнийфакт мав місце ів роботодавців. В 2006-2007 рр. Кінах А., 

обіймаючи посаду Міністра економіки України та очолюючи Партію 

промисловців та підприємців України, одночасно був Співголовою 

Національної тристоронньої соціально-економічної Ради при Президентові 

України від всеукраїнських організацій роботодавців. 

Протистояння та відсутність консолідованої позиції всередині сторін 

соціального діалогує звичною практикою українського суспільства та 

призводить до зниження ефективності соціального діалогу. Адже для 

налагодження результативного переговорного процесу між соціальними 

партнерами, варто виробити виважену та консолідовану позицію всередині 

кожної із сторін.  

 

 

2. «РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ» СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ  

НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

Категорія «репрезентативність» походить від англійського слова 

«represent» («представляти»). За своїм змістом будь-яка профспілка представляє 

(«репрезентує») соціально-економічні та трудові інтереси своїх членів. Таким 

чином, усі профспілки за фактом свого існування є «репрезентативними», тобто 

здатними представляти інтереси тієї чи іншої частини трудового колективу. 
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В Україні визначення суб’єктів соціального діалогу на національному рівні 

від сторони профспілок та сторони роботодавців регулюється ч.2. ст.4 Закону 

«Про соціальний діалог в Україні». В Законі змістовне наповнення категорії 

«репрезентативність» значною мірою віддалене від свого первісного та 

аутентичного розуміння, на якому ґрунтується міжнародна правова 

практика. Зокрема, критерієм «репрезентативності» оголошена загальна 

чисельність членів профспілки, а підтвердженням факту наявності 

«репрезентативності» оголошується рішенням державного органу - 

Національної служби посередництва і примирення, яка видає Свідоцтво про 

підтвердження репрезентативності, термін дії якого 5 років. Таким чином, 

кожні 5 років організації повинні «перепідтверджувати» свій статус 

репрезентативного об’єднання. 

ЗакономУкраїни «Про соціальний діалог в Україні» визначаються наступні 

критерії репрезентативності на національному рівні:  

- репрезентативними визнаються об'єднання всеукраїнських профспілок, 

що налічують не менш як 150 000 членів та  

- об'єднання всеукраїнських організацій роботодавців, на підприємствах 

яких працює не менш як 200 000 працівників.  

Серед інших критеріїв:  

- наявність у складі профспілки, їх організації та об'єднання організацій 

роботодавців у більшості адміністративно-територіальних одиниць України 

(визначених частиною другою статті 133 Конституції України),  

- не менш як три всеукраїнські профспілки та не менш як три 

всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців[7]. 

Відповідно, ті профспілки, які отримали від НСПП рішення про надання їм 

статусу «репрезентативності», стали «репрезентативними», а інші профспілки 

України потрапили до числа т.зв. «нерепрезентативних», тобто до числа тих, 

що виявилися суттєво обмеженими у своїх правах та можливостях в діючій в 

Україні системі соціального діалогу. 

Соціальний діалог здійснюється між сторонами соціального діалогу 

відповідного рівня у формах: 

- обміну інформацією; 

- консультацій; 

- узгоджувальних процедур; 

- колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод. 

І лише для участі у колективних переговорах з укладення колективних 

договорів і угод, тристоронніх або двосторонніх органах та у міжнародних 

заходах склад суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців 

визначається за критеріями репрезентативності[7]. 

Таким чином учасниками соціального діалогу в формах обміну 

інформацією; консультацій; узгоджувальних процедур є всі зареєстровані 

профспілки та організації роботодавців відповідного рівня (без врахування 

репрезентативності). 

«Нерепрезентативні» організації (профспілки та організації роботодавців) 

можуть залучатися то здійснення соціального діалогу в трьох перших формах. 
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Однак, в Україні відбувається підміна понять, в результаті чого 

«нерепрезентативні» організації не допускаються до здійснення соціального 

діалогу в формах обміну інформацією; консультацій; узгоджувальних процедур, 

позаяк вся взаємодія здійснюється урядом з Спільним представницьким 

органом профспілок (СПО профспілок) та Спільним представницьким органом  

організацій роботодавців (СПО роботодавців).Водночас,через внутрішні 

суперечності всередині сторін, навіть репрезентативні організації не завжди 

мають можливість участі в складі СПО профспілок чи СПО роботодавців. 

Градаціяпрофспілок, звісно, повинна бути задіяна в законодавстві в 

контексті їх різної чисельності (більш репрезентативні, менш репрезентативні), 

але сама градація не може позбавляти жодну профспілку правового статусу 

репрезентативної організації. 

Очевидно, що необхідний певний відсів організацій, які не мають 

«інституційної спроможності» та членських структур. Однак, чинний підхід до 

визначення репрезентативності в Україні є застарілим через: 

- низький рівень довіри громадян до профспілок та організацій 

роботодавців; 

- неврегульованість законодавства в сфері соціального діалогу; 

- наявність тіньової економіки та заробітної плати в «конвертах»; 

- відсутність консолідованої позиції та низький рівень довіри всередині 

сторін соціального діалогу; 

- внизький рівень представництва малого і середнього бізнесу в 

соціальному діалозі. 

Станом на початок 2017р.Міністерством юстиції України 

зареєстровано: 

- 21 об’єднання всеукраїнських профспілок (лише 6 є репрезентативними 

на національному рівні); 

- 3 об’єднання всеукраїнських організацій роботодавців (3 є 

репрезентативними на національному рівні). 

Таким чином 15 з 21 об’єднання всеукраїнських профспілок не можуть 

долучитися до обговорення питань соціально-трудової політики при 

реалізації соціального діалогу на національному рівні. 

В такій ситуації повністю справджуються перестороги профспілок та 

організацій роботодавців, висловлені під час розробки критеріїв 

репрезентативності ще в 2010 році: «Визначені вітчизняним законодавцем 

критерії репрезентативності фактично стануть на заваді розвиткові 

новостворених профспілкових організацій та організацій роботодавців, їх 

участі в соціальному діалозі та колективних переговорах, звузять коло його 

учасників. Так званий репрезентативний статус отримують головним чином 

профспілки, тісно пов’язані з великим бізнесом і державними інституціями. 

Сегмент підприємництва середнього і малого бізнесу залишається поза 

соціальним діалогом й без реальних важелів впливу, принаймні у форматі, 

визначеному цим Законом»[27].  
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Репрезентативні всеукраїнські об’єднання профспілок  

на національному рівні  

№ 

п/п 
Назва профоб’єднання Підтверджуючі документи 

Кількість членів 

профоб’єднання згідно 

рішення НСПП 

2011-2016 2017 

1.  

Федерація профспілок 

України 

Рішення НСПП від 

19.09.2011 
8 478 000  

Рішення НСПП від 

16.09.2016 
 6 020 000 

2.  

Федерація профспілок 

транспортників України 

Рішення НСПП від 

21.09.2011 
735 242  

Рішення НСПП від 

27.12.2016 
 515 098 

3.  
Об’єднання всеукраїнських 

профспілок і профоб’єднань 

«Єдність» 

Рішення НСПП від 

20.04.2012 
153 562  

Рішення НСПП від 

06.06.2017 
 165 465 

4.  

Об’єднання всеукраїнських 

автономних профспілок 

Рішення НСПП від 

27.04.2012 
204 124  

Рішення НСПП від 

13.05.2017 
 160 378 

5.  

Конфедерація вільних 

профспілок України 

Рішення НСПП від 

20.04.2012 
181 600  

Рішення НСПП від 

18.05.2017 
 170 851 

6.  Федерація профспілок 

працівників малого та 

середнього підприємництва 

України 

Рішення НСПП від 

18.03.2014 
151 848 151 848 

 
Всього 

2011-2016 9 904 376  

2017  7 183 640 

 

З моменту прийняття Закону України «Про соціальний діалог в Україні» 

динаміка кількісного представництва профспілкової сторони складає майже  

« - 30%» (в 2014 році репрезентативні об’єднання профспілок представляли 

інтереси – 9 904 376 членів, 2017 році - 7 183 640членів). 

При визначенні співвідношення кількості членів всіх репрезентативних 

об’єднань профспілок (7 183 640 членів) до кількості офіційно зайнятого 

населення (16 223 500 осіб - дані Держкомстат України станом на вересень 

2017р.) відсоток представництва складає лише 44% офіційно зайнятого 

населення. 
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Репрезентативні об’єднання організацій роботодавців  

на національному рівні  

№ 

п/п 

Назва об’єднання 

організацій роботодавців 

Підтверджуючі 

документи 

Кількість членів  

2011-2012 2016-2017 

1 
Федерація роботодавців 

України 

Рішення НСПП 

від 18.11.2011 

2 908 096  

Рішення НСПП 

від 03.11.2016  

 3 716 000 

2 

Об'єднання організацій 

роботодавців України 

 

Рішення НСПП 

від 26.06.2012  

1 258 345  

Рішення НСПП 

від 01.06.2017 

 1 887 629 

3 

Всеукраїнське об’єднання 

організацій роботодавців 

«Конфедерація 

роботодавців України» 

Рішення НСПП 

від 18.11.2011  

2 616 545  

Рішення НСПП 

від 02.09.2016  

 2 718 061 

Всього  
6 782 986 8 321 690 

 

З трьох репрезентативних об’єднань організацій роботодавців лише 

перші дві входять до складу СПО роботодавців. Таким чином, в соціальному 

діалозі на національному рівні, не зважаючи на загальну цифру 8 321 690 членів, 

реально представлені інтереси лише 5 603 629 працівників.  

З цього випливає, що динаміка кількісного представництва сторони 

роботодавців складає майже «- 20%» ( зменшилась з 6,8 млн.членів в 2015 

році до 5,6 млн. в 2017 році).  

Подвійне членство профспілок та організацій роботодавців. 

Законодавство не забороняє профспілкам та організаціям роботодавців 

одночасно входити до складу кількох об’єднань.  

При підрахунку кількості членів профспілок та організацій роботодавців 

під час підтвердження репрезентативності це призводить до дублювання 

організацій, що в свою чергу, не дозволяє відобразити реальний відсоток 

представництва як в профспілках, так і в організаціях роботодавців. 

Так 7 з 8 членських організацій Конфедерації роботодавців України 

одночасно входять до складу Федерації роботодавців України. 

Дві членські організації Об'єднання організацій роботодавців України 

одночасно входять до складу Федерації роботодавців України. 

А Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі 

України одночасно перебуває у складі всіх трьох репрезентативних об’єднань 

організацій роботодавців (відповідно до інформації про членські організації, 

розміщеної на офіційних сайтах вказаних об’єднань організацій роботодавців). 
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Аналогічні приклади наявні і в профспілковій стороні: 4 членські 

організації Федерації профспілок транспортників України одночасно входять 

до складу Федерації профспілок України [20]. 

 

Неврегульованим залишається питання визначення повноважень 

Національної служби посередництва і примирення (НСПП).  

НСПП - постійно діючий державний орган, Голова якого призначається 

Президентом України, метою якого є сприяння врегулюванню колективних 

трудових спорів[25]. В той же час, положеннями ЗаконуУкраїни «Про 

соціальний діалог в Україні», НСПП наділена повноваженням здійснювати 

перевірку відповідності критеріям репрезентативності.Таким чином, 

відбуваєтьсяпряме втручання (і можливість впливу на самоврядні 

організації) держави у визначення складу учасників двох інших сторін 

соціального діалогу. 

На думку громадських експертів, приналежність НСПП до державних 

органів не лише надає державі додаткові можливості для формування 

«комфортного» кола соціальних партнерів, а й потенційно створює поле для 

корупції[2]. 

Існують також суперечності в нормативно-правових актах, які 

визначають повноваження НСПП: 

Закон України «Про соціальний діалог в Україні» наділяє НСПП 

повноваженнями перевірки соціальних партнерів на відповідність/не 

відповідність критеріям репрезентативності, що є обов’язковою умовою 

залучення/недопущення до участі в соціальному діалозі.  

Положенняпро НСПП вказує, що метою її діяльності є сприяння 

врегулюванню колективних трудових спорів. В межах своїх повноважень 

НСПП приймає рішення які мають рекомендаційний, а не обов’язків характер 

[додаток 1].  

 

 

3. ПРОФСПІЛКОВА СТОРОНА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ  

НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

Відсутність консолідованої позиції всередині профспілкової сторони 

виступає головною причиною критики з боку соціальних партнерів: організацій 

роботодавців та уряду, а також з боку громадських організацій та міжнародного 

співтовариства. 

Перешкодами на шляху співпраці між профспілками всередині сторони 

виступають: 

1. монополізація права на представництво профспілок Спільним 

представницьким органом репрезентативних всеукраїнськихоб'єднань 

профспілокна національному рівні (СПО об’єднань профспілок); 

2. порушення та вільне трактування законодавства в сфері соціального 

діалогу суб’єктами СПО об’єднань профспілок; 
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3. неврегульованість діяльності та повноважень СПО об’єднань 

профспілок в період перепідтвердження репрезентативності його суб’єктами; 

4.  монополія Федерації профспілок України в складі СПО об’єднань 

профспілок. 

 

1. Монополізація права на представництво профспілок СПО об’єднань 

профспілок.  

 СПО об’єднань профспілок сьогодні виступає єдиним органом 

соціального діалогу від профспілок на національному рівні, який визнається 

соціальними партнерами (роботодавцями, урядом), іншими державними 

органами та міжнародним співтовариством. Такий статус СПО об’єднань 

профспілок суперечить положенням законодавства України в сфері 

соціального діалогу. 

Суб'єктами профспілкової сторони соціального діалогу на національному 

рівні  є об'єднання професійних спілок, які мають статус всеукраїнських, 

відповідно до ст.4 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» [7]. 

 Соціальний діалог здійснюється між йогосторонами відповідного рівня у 

формах:  

- обміну інформацією (з'ясування позицій, досягнення домовленостей, 

пошуку компромісу і прийняття спільних рішень з питань економічної та 

соціальної політики),  

- консультацій визначення та зближення позицій сторін при прийнятті 

ними рішень, що належать до їх компетенції), 

- узгоджувальних процедур (вироблення компромісних узгоджених рішень 

під час розроблення проектів нормативно-правових актів), 

- колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод (на 

національному рівні – Генеральна угода)[7]. 

  Лише одна з 4 форм соціального діалогу – колективні переговори з 

укладення Генеральної угоди - вимагає щоб організації відповідали критеріям 

репрезентативності на національному рівні. ст. 4 Закону України «Про 

колективні договори та угоди» додатково вказує, що за наявності на 

національному, галузевому, територіальному рівнях кількох репрезентативних 

… суб'єктів профспілкової сторони … для ведення переговорів і укладення 

угоди відповідного рівня вони повинні сформувати спільний представницький 

орган [8]. 

 З положень законодавства випливає, що СПО об’єднань профспілок 

створюється лише для ведення колективних переговорів з укладання 

Генеральної угоди, а не реалізації всіх форм соціального діалогу на 

національному рівні. 

 Повноваження на делегування представників репрезентативних 

профспілок до органів соціального діалогу, відповідно до законодавства, 

належать не СПО об’єднань профспілок, а зібранню повноважних 

представників організацій та їх об'єднань, що мають право участі в 

соціальному діалозі відповідного рівня[7]. 
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 Таким чином, СПО об’єднань профспілок, через вільне трактування 

положень законодавства та завдяки тому, щоУгода про створення СПО 

об’єднань профспілок, визначає значно ширший спектр повноважень, ніж 

ст.9 Закону України «Про колективні договори та угоди», монополізувало 

право на здійснення соціального діалогу у всіх формах. 

 

2. Порушення та вільне трактування суб’єктами СПО об’єднань 

профспілок положень законодавства України призвело до позбавлення 

значної кількості суб’єктів профспілкової сторони права участі в 

соціальному діалозі. 

 Для делегування представників до Національної тристоронньої 

соціально-економічної ради, до органів управління фондами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування та інших 

тристоронніх органів соціального діалогу, участі у міжнародних заходах 

також застосовуються критерії репрезентативності [7]. Розподіл квот 

здійснюється пропорційно до чисельності їх членів, але не менш як по одному 

представнику від кожної репрезентативної організації відповідного рівня[7]. З 

даних положень закону випливає, що кожна репрезентативна організація має 

право на участь в управлінні вищевказаними органами соціального діалогу. В 

той же час, представники найбільших об’єднань всеукраїнських 

профспілок/члени СПО об’єднань профспілок, зазначають, що даний пункт не 

надає право репрезентативним об’єднанням брати участь в роботі всіх 

тристоронніх органів, а лише вказує, що для його виконання достатньо 

залучити представника репрезентативної організації лише до одного органу 

соціального діалогу.  

Участь в СПО об’єднань профспілок репрезентативних організацій є 

законодавчо визнаним правом на підставі статусу репрезентативності, який 

підтверджено НСПП. За аналогією, вихід зі складу СПО об’єднань профспілок 

відбувається у випадку завершення терміну дії Свідоцтва про 

репрезентативність (5 років) або у випадку такого рішення, прийнятого самою 

організацією, яка бажає вийти зі складу СПО об’єднань профспілок. 

До складу СПО об’єднань профспілок входить 5 з 6 репрезентативних 

об’єднань всеукраїнських профспілок: 

- Федерація профспілок України (ФПУ) 

- Федерація профспілок транспортників України (ФПТУ) 

- Об’єднання всеукраїнських профспілок і профоб’єднань «Єдність» 

(ОВПП «ЄДНІСТЬ») 

- Об’єднання всеукраїнських автономних профспілок (ОВАП) 

- Конфедерація вільних профспілок України (КВПУ). 

 Положення внутрішніх документів СПО об’єднань профспілок, які 

регулюють його діяльність: Угода та Регламент, надають можливість 

СПО об’єднань профспілок самостійно приймати рішення чи надавати 

можливість, чи позбавляти репрезентативні організації можливості 

реалізації права,яке надане Законом, на участь в соціальному діалозі при 

веденні переговорів та підписанні Генеральної угоди на новий термін. 
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Так, Федерація професійних спілок працівників малого та середнього 

підприємництва України (ФППМСПУ), яка підтвердила репрезентативність на 

національному рівні ще у 2014 році та відповідно до Закону України «Про 

соціальний діалог в Україні» отримала право участі в переговорах з підготовки 

та підписання Генеральної угоди. Понад три роки ФППМСПУ не могла 

долучитись до діяльності СПО об’єднань профспілок. Причиною  неприйняття 

ФППМСПУ до складу СПО є невідповідність положень законодавства та 

внутрішніх документів СПО об’єднань профспілок: право на ведення 

переговорів з підписання Генеральної угоди організація отримує автоматично 

на основі Свідоцтва НСПП, відповідно до ч. 3 ст. 4 та ч.1 ст.6. Закону [7]. В той 

же час п.4.22 Регламенту СПО об’єднань профспілок (внутрішній документ) 

вказує, що рішення про прийняття організації до складу СПО об’єднань 

профспілок вимагає наявність 2/3 голосів зареєстрованих на засіданні [додаток 

2].  

Положення Угоди про створення СПО об’єднань профспілок (внутрішній 

документ) також визначають, що організації, які не виконують зобов’язання по 

Угоді чи протидіють виконанню Генеральної угоди можуть бути виключені зі 

складу СПО об’єднань профспілок[22]. 

Таким чином в своїй діяльності СПО об’єднань профспілок керується 

не законодавством України, а внутрішніми документами, які суперечать 

та порушують законодавство України в сфері соціального діалогу. 

3. Неврегульованим залишається питання правомірності та 

легітимності діяльності СПО об’єднань профспілок під час 

перепідтвердження репрезентативності її учасниками.  

 Закон України «Про соціальний діалог в Україні» чітко визначає 

процедуру прийняття рішень репрезентативними організаціями на зібранні 

повноважних представників організацій та їх об'єднань, що мають право участі 

в соціальному діалозі відповідного рівня[7].Перед зібранням організації 

подають копії рішень та Свідоцтв про відповідність критеріям 

репрезентативності в яких вказана кількість членів та термін дії Свідоцтва. Така 

процедура унеможливлює участь «нерепрезентативних» організацій в цьому 

процесі. Угода про створення СПО об’єднань профспілок, Положення та інші 

внутрішні документи жоднимчином не регламентують дане питання.  

 Наслідкомвільного трактування СПО об’єднань профспілок положень 

законодавства стало те, що репрезентативні організації не мають 

можливості реалізовувати свої права, а «нерепрезентативні» організації, 

перебуваючи в складі СПО об’єднань профспілок приймають участь в 

соціальному діалозі, таким чином порушуючи законодавство: 

- Федерація професійних спілок транспортників України, не будучи 

репрезентативним об’єднанням профспілок в період з 20.09.2016 по 27.12.2016, 

входила до складу СПО об’єднань профспілок, її представник перебував на 

посаді Заступника Співголови Національної ради від профспілкової сторони в 

складі НТСЕР, входив в склад Правлінь Фондів соціального страхування, де 

репрезентативність є обов’язковою умовою участі. 
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- Об'єднання всеукраїнських профспілок і профоб'єднань «Єдність» в період 

з 19.04.2017 р. по 06.06.2017р. не маючи статусу репрезентативного об’єднання 

профспілок, перебувало у складі СПО об’єднань профспілок, НТСЕР тощо. 

4. Монополія Федерації профспілок України в складі СПО об’єднань 

профспілок. 

Розподіл квот між репрезентативними профспілками, їх об'єднаннями 

здійснюється пропорційно чисельності їх членів. Це фактично призвело до 

монополізації статусу профспілкової сторони в соціальному діалозі 

Федерацією профспілок України (ФПУ). ФПУз часу підписання Угоди про 

створення СПО об’єднань профспілок (вересень 2012 року) має «контрольний» 

пакет голосів у складі СПО об’єднань профспілок: 41 з 61. Аналогічна ситуація 

спостерігається в складі сторони в НТСЕР, в складі правлінь Фондів 

соціального страхування. Угода про створення СПО об’єднань профспілок 

визначає, що Головою СПО може бути лише Голова ФПУ, що суперечить 

принципам незалежності та рівноправності сторін, конструктивності та 

взаємодії, добровільності та прийняття реальних зобов'язань, взаємної поваги та 

пошуку компромісних рішень, обов'язковості розгляду пропозицій сторін. Це, зі 

свого боку, призвело до відсутності ротації в складі делегатів від 

профспілкової сторони для участі в міжнародних заходах. За останні 7 років, 

з моменту прийняття Закону України «Про соціальний діалог в Україні», 

незмінним делегатом від профспілок для участі в щорічні сесії Міжнародної 

конференції праці (МКП) був лише Голова ФПУ.  

 

 

4. СТОРОНА РОБОТОДАВЦІВ В СОЦІАЛЬНОМУ ДІАЛОЗІ  

НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

Сторона роботодавців як учасник соціального діалогу на національному 

рівні представлена Спільнимпредставницьким органом сторони 

роботодавців на національному рівні(далі - СПО роботодавців). 

Регулювання діяльності СПО роботодавців та визначення основних 

механізмів співпраці всередині сторони значною мірою неврегульоване на 

законодавчому рівні. Відсутня консолідована позиція і всередині сторони 

роботодавців на національному рівні.Зменшення довіри до сторони 

роботодавців загалом; скорочення кількості роботодавців, які делегують свої 

повноваження всеукраїнським об`єднанням організацій роботодавців; 

негативна динаміка охоплення роботодавців в соціальному діалозі; слабка 

переговорна позиція сторони роботодавців з урядовою стороною призводять 

до негативних наслідків для бізнесу в контексті формування та реалізації 

економічної політики. 

Перешкодами на шляху співпраці між організаціями роботодавців 

всередині сторони виступають: 

- суперечності в положеннях законодавства щодо мети, завдань та 

повноважень СПО роботодавців; 
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- відсутність консолідованої позиції організації роботодавців при 

визначенні складу учасників СПО роботодавців; 

- монополізація представлення інтересів великого бізнесу на 

національному рівні та незбалансоване представництво інтересів малого, 

середнього та великого бізнесу в органах соціального діалогу від сторони. 

1. Суперечності в положеннях законодавства щодо мети, завдань та 

повноважень СПО роботодавців. 

На відміну від СПО об’єднань профспілок, повноваження та сфера 

компетенції СПО роботодавців є ширшими та прописаними в ст. 12 Закону 

України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх 

діяльності» [6]. Ст. 29 Закону також регулює питання взаємодії організацій 

роботодавців, їх об’єднань та організацій підприємців, надаючи можливість 

ширшого представлення інтересів в рамках соціального діалогу та підписання 

додаткових угод для налагодження співпраці [6]. 

Мета та завдання СПО роботодавців вказані по різному в Законі 

України «Про колективні договори та угоди» та Законі України «Про 

організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», що 

призвело до законодавчої колізії: 

 Закон України «Про колективні договори та угоди»: «… для ведення 

переговорів і укладення угоди відповідного рівня вони повинні сформувати 

спільний представницький орган»[8]; 

 Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і 

гарантії їх діяльності»: «Спільний представницький орган організацій 

роботодавців, їх об’єднань: 

- координує діяльність організацій роботодавців, їх об’єднань; 

-  забезпечує проведення заходів у рамках соціального діалогу на 

відповідному рівні; 

-  забезпечує представництво організацій роботодавців, їх об’єднань у 

засіданнях Кабінету Міністрів України, колегіальних органів міністерств, 

інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; 

-  розглядає проекти нормативно-правових актів, які надійшли від 

міністерств, інших органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування;  

- Забезпечує представництво організацій роботодавців, їх об’єднань у 

міжнародних заходах[6]. 

Повноваження СПО роботодавців, надані Законом України «Про 

організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» 

суперечать положення Закону України «Про соціальний діалог в Україні», 

який ті ж самі повноваження розподіляє між двома суб’єктами: 

- частину надає стороні роботодавців (всім організаціям роботодавців 

відповідного рівні, незалежно від статусу репрезентативності): координація 

діяльності, представництво в органах виконавчої влади, розгляд проектів 

нормативно-правових актів. 
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- частину - зібранню повноважних представників репрезентативних 

організацій, а не СПО роботодавців: забезпечення представництва організацій 

роботодавців, їх об'єднань у міжнародних заходах. 

2. Відсутність консолідованої позиції організації роботодавців при 

визначенні складу учасників СПО роботодавців. 

24 лютого 2017 року більшістю репрезентативних всеукраїнських 

об'єднань організацій роботодавців на національному рівні підписано Угоду 

про утворення нового СПО роботодавців[24]. 

На момент підписання Угоди про створення СПО в лютому 2017 року, 

репрезентативними для ведення соціального діалогу на національному рівні 

були: 

1. Федерація роботодавців України (ФРУ) (3,7 млн. працівників). 

2. Об`єднання організацій роботодавців України (ООРУ) (1,26 млн. 

працівників). 

3. Конфедерація роботодавців України (КРУ) (близько 2,7 млн. 

працівників). 

До складу СПО роботодавців увійшло 2 з 3 репрезентативних об’єднань 

організацій роботодавців:Федерація роботодавців України, Об'єднання 

організацій роботодавців України.  

В результаті внутрішніх конфліктів третє репрезентативне об’єднання 

організацій роботодавців на національному рівні - Конфедерація роботодавців 

України - не увійшло до складу нового СПО сторони роботодавців. 

КРУ заявляє, що підписання Угоди про створення СПО роботодавців 24 

лютого 2017 року є грубим порушенням законодавства України про соціальний 

діалог, а новоутворене СПО роботодавців є альтернативною організацією, а не 

правонаступником СПО роботодавців, створеного в 2011 році[додаток 3]. 

Подібні конфлікти ставлять під сумнів не лише спроможність СПО 

роботодавців відстоювати інтереси бізнесу в соціальному діалозі, а й 

легітимність самого СПО. 

3. Сучасний стан та проблеми розвитку сторони роботодавців на 

національному рівні можна охарактеризувати як монополізація 

представлення інтересів великого бізнесу на національному рівні. 

Причини: 

- невідповідні умовам розвитку сторони роботодавців критерії 

репрезентативності, передбачені чинним законодавством.  

Критерій підтвердження репрезентативності на національному рівні (не 

менше 200 000 працівників) є надто обтяжливими, а часто непосильними для 

суб`єктів малого та середнього бізнесу.  

Внаслідок цього, за період, відколи були введені дані критерії, кількість 

всеукраїнських об`єднань організацій роботодавців зменшилась (за 

відповідними критеріями не змогла довести свою репрезентативність 

Всеукраїнська асоціація роботодавців, яка була підписантом угоди про 

утворення СПО роботодавців в 2009 році); чинні критерії репрезентативності 

позбавляють «нерепрезентативні» організації роботодавців можливості бути 
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учасниками колективних договорів та угод, приймати участь у соціальному 

діалозі на національному рівні. 

- законодавча неврегульованість та відсутність чітких механізмів 

делегування повноважень. В нормативно-правових актах, чинній Угоді та 

Положенні, які регулюють діяльність СПО роботодавців, чітко не визначено 

порядок делегування своїх повноважень «нерепрезентативними» організаціями 

на користь «репрезентативних» об`єднань. Законодавством передбачена лише 

можливість, а не обов`язок для організацій роботодавців представляти та 

захищати права та законні інтереси підприємців та інших суб'єктів 

господарювання на всіх рівнях ведення соціального діалогу.  

Організації роботодавців та їх об'єднання, що не відповідають критеріям 

репрезентативності, можуть надавати повноваження репрезентативним 

організаціям та об'єднанням відповідного рівня для представлення своїх 

інтересів або вносити на розгляд відповідних органів соціального діалогу свої 

пропозиції. Ці пропозиції формально є обов'язковимидля розгляду сторонами 

під час формування узгодженої позиції та прийняття рішень[7].  

Представництво інтересів малого, середнього та великого бізнесу в 

органах соціального діалогу від сторони є незбалансованим.  
Склад СПО роботодавців починаючи з 2009 року характеризується 

домінуванням великого бізнесу, тоді як малий бізнес практично позбавлений 

представництва на національному рівні соціального діалогу. 

В Угоді про утворення СПО роботодавців 2009р. об’єднання організацій 

роботодавців, позиціонувалися наступним чином: Федерація роботодавців 

України (ФРУ) — як об’єднання, «що представляє інтереси роботодавців за 

територіальною ознакою», Конфедерація роботодавців України (КРУ) — як 

об’єднання, «що представляє інтереси роботодавців за галузевою ознакою», 

Всеукраїнська асоціація роботодавців (ВАР) — як об’єднання, «що представляє 

інтереси малого та середнього бізнесу» [23]. Персональний склад СПО 

роботодавців формувався за наступним квотним принципом: ФРУ — 7, КРУ — 

7, ВАР — 1 осіб. Таким чином малий та середній бізнес, який складає 

переважну більшість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності, 

отримав у складі СПО найменшу квоту. 

В угодах про утворення СПО від 15.12.2011р. та від 24.02.2017 р. окремих 

квот для представництва малого та середнього бізнесу передбачено не було. 

Відсутність представництва малого бізнесу в соціальному діалозі 

призвело до того, що в другій половині 2016 року Урядом та Парламентом 

було зроблено низку кроків, які створили додаткові перешкоди для розвитку 

МСП в Україні, зокрема: 

- не погоджене з соціальними партнерами і не забезпечене показниками 

економічного зростання збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 

3200 грн.; 

- збільшення податкового навантаження на бізнес (включаючи ФОП), 

внаслідок поширення обов’язку сплати ЄСВ, незалежно від наявності доходів 

від своєї підприємницької діяльності;  
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- запровадження значних за розміром фінансових санкцій за порушення 

законодавства про працю та порушення принципу справедливості у сфері 

адміністративної відповідальності, які призвели до масового закриття або 

припинення діяльності ФОП-ів, малих підприємств та скорочення робочих 

місць.  

 

 

 

 

5. ТРИСТОРОННІ ОРГАНИ ТА ІНСТИТУЦІЇ 

СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ 

 

Національна тристороння соціально-економічна рада (НТСЕР). 

Один з головних органів соціального діалогу, який формується на 

тристоронній основі (профспілкова сторона, сторона роботодавців та сторона 

органів виконавчої влади) для вироблення консолідованої позиції, підготовки 

та надання узгоджених рекомендацій і пропозицій органам влади з питань 

формування і реалізації державної економічної та соціальної політики, 

регулювання трудових, економічних, соціальних відносин. 

Головними перешкодами ефективної діяльності НТСЕР, на нашу думку 

є: 

- невідповідність законодавства в питанні порядку створення НТСЕР; 

- невідповідність законодавства в питанні строків повноважень 

персонального складу НТСЕР; 

- відсутність механізмів контролю за дотриманням законодавства членами 

НСТЕР. 

1. Невідповідність законодавства в питанні порядку створення НТСЕР. 

 Міжнародна практика функціонування органів соціального діалогу 

показує, що фінансування їх діяльності, призначення складу та оплата праці 

секретаріату здійснюється за рахунок державного бюджету. Законодавство 

України визначає, що НТСЕР утворюється Президентом України для ведення 

соціального діалогу [7]. Однак, дане положення не відповідає нормам ст. 85, 92 

і 106 Конституції України, якими визначені повноваження Верховної Ради 

України та Президента України та суперечить з нормою щодо утворення 

органів соціального діалогу (до яких відноситься НТСЕР), прописаною в тому 

ж самому Законі України «Про соціальний діалог в Україні», яка вказує, що 

НТСЕР створюється за спільним рішенням сторін соціального діалогу 

відповідного рівня, за ініціативою будь-якої сторони [7].  

2. Строки повноважень членів НТСЕР. 

До участі в діяльності НТСЕР долучаються організації, які підтвердили 

репрезентативність. Закон визначає строк повноважень членів НТСЕР 6 років. 

В той же час організації отримують свідоцтво про відповідність критеріям 

репрезентативності, термін дії якого становить лише 5 років[7]. 

Значна кількість питань стосується визначення персонального складу 

учасників НТСЕР від кожної із сторін соціального діалогу. Персональний склад 
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учасників визначається кожною із сторін самостійно. Практика показує: через 

наявність бюрократичного апарату та складності процедури наявні випадки 

коли репрезентативні організації тривалий час не включаються до складу 

НТСЕР, а організації в яких завершився термін репрезентативності 

залишаються у її складі. Особливо яскраво це прослідковується в складі 

учасників профспілкової сторони. 

3. Відсутність механізмів контролю за дотриманням 

законодавства призводить до невиконання органами влади та членами НТСЕР 

норм та положень законодавства, що регулює його діяльність: 

- Голова НТСЕР призначається Президентом України із членів НТСЕР 

терміном на один рік [12]. На офіційному сайті НТСЕР станом на 19 

вересня2017 року вказано, що діючий Голова НТСЕР Розенко П.В. призначений 

на посаду 18.02.2015 р.[18]. Таким чином,Голова НТСЕР Розенко П.В. 

перебуває на посаді понад два з половиноюроки при визначеному терміні 

повноважень в один рік.  

- Черговість ротації Голови НТСЕР здійснюється у порядку «сторона 

роботодавців – профспілкова сторона – сторона органів виконавчої 

влади»[12].В період попередньої каденції Головою НТСЕР також було 

призначено представника виконавчої влади Денисову Л.Л.[26]. Таким чином 

два рази поспіль Голова НТСЕР призначається від сторони органів виконавчої 

влади, що порушує принцип ротації, визначений законодавством. 

Фонди соціального страхуванняУкраїни (ФСС) також є інституцією 

соціального діалогу, позаяк управління ними здійснюється на паритетній основі 

державою, представниками застрахованих осіб (профспілками) і 

представниками роботодавців (організації роботодавців). 

З 1 січня 2015 року розпочався процес реформування Фондів соціального 

страхування. Відбулося об’єднання Фондів соціального страхування України з 

тимчасової втрати працездатності та від нещасних випадків на виробництві.  

Таким чином, у системі соціального страхування функціонуватиме три 

фонди:  

1) Пенсійний фонд України,  

2) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття та  

3) Фонд соціального страхування України, який здійснюватиме 

страхування з тимчасової втрати працездатності та від нещасних випадків на 

виробництві, а надалі й медичне страхування (об’єднаний Фонд соціального 

страхування). 

На сьогодні процедура реорганізації цих фондів все ще не завершена у 

зв’язку із невідповідністю структур двох реформованих фондів одна одній. В 

той же час Уряд кожного року затверджує Бюджет Фонду соціального 

страхування.  

2016 рік: дохідна частину бюджету Фонду - 17,1 млрд. гривень, видаткова 

- 16, 9 млрд. гривень [15]. 

2017 рік: дохідна частину бюджету Фонду - 20,1 млрд. гривень, видаткова 

- 18, 6 млрд. гривень[16]. 
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В управлінні Фондами соціального страхування також прослідковується 

неврегульованість положень законодавства в сфері соціального діалогу. 

Виникає неврегульованість термінів повноважень. Так терміні дії Свідоцтва 

про репрезентативність складає 5 років, а представники репрезентативних 

організації обираються до складу правлінь Фондів строком на 6 років. 

В більшості випадків піднімаються питання незаконного та 

безконтрольного використання державних коштів Фондами та лобіювання 

інтересів профспілок, які входять до складу правлінь Фондів.  

Служба безпеки України в 2016 році направила офіційний лист на ім’я 

Прем’єр-міністра України в якому повідомляє про існування передумов 

незаконного та безконтрольного використання державних коштів 

Фондами[додаток 4] 

В той же час, ЗМІ повідомляють, що під час прийняття Виконавчою 

дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

рішень про надання послуги з відновлювального лікування застрахованих осіб 

та членів їх сімей перевага надається закладам «Укрпрофоздоровниці», 

акціонерами якої є Федерація профспілок України (92,9% акцій) та Фонд 

соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності [11]. У 

2015 році укладено угоди на придбання путівок на суму 143,23 млн. грн. з них 

майже 136 млн. грн. отримали заклади «Укрпрофоздоровниці» [9]. У 2016 році 

укладено угоди на придбання путівок на загальну суму 260,59 млн. грн. 

Найбільше замовлень на суму 233,99 млн. грн. отримали заклади 

«Укрпрофоздоровниці» [10]. 
 
 

6. АЛЬТЕРНАТИВИ ПОЛІТИКИ. 

ПРОПОНОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
 

Необхідність реформування соціального діалогу в Україні визнається як 

самими соціальними партнера, так і організаціями громадянського суспільства 

України та міжнародним співтовариством. 

Сьогодні існує три можливих альтернативи політики щодо соціального 

діалогу в Україні. Порівняння альтернатив здійснюється за критерієм здатності 

вирішити проблемні питання соціального діалогу. 

Альтернатива 1. Продовжувати здійснювати соціальний діалог в 

рамках чинного в Україні законодавства в даній сфері («нульовий варіант»). 

Втілення даного підходу не вирішує жодного з проблемних питань, що 

стоять на перешкоді соціального діалогу в Україні та в майбутньому призведе 

до: 

- подальшої втрати авторитету інституту соціального діалогу через його 

переважно формальний зміст; 

- відсутності невеликих організацій роботодавців та профспілок у 

соціальному діалозі, його фрагментарність та обмежене поширення на сфери 

економічної діяльності; 
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- зменшення мотивації підприємств нових галузей економіки до активної 

участі в соціальному діалозі через невідповідність предмета та змісту 

соціального діалогу вимогам сьогодення (зокрема, змісту Генеральної угоди); 

- зниження ефективності соціального діалогу як інструмента подолання 

соціально-економічної кризи в Україні; 

- девальвації цінностей та принципів цивілізованого соціального діалогу; 

- відсутності консолідованої позиції в сторонах соціального діалогу. 

 Альтернатива 2. Реформа соціального діалогу лише в частині 

залучення громадських організацій («політика мінімальних реформ» або 

політика реформування, яка сьогодні пропонується соціальними 

партнерами). 

 Традиційно трьома ключовими учасниками соціального діалогу є 

профспілки, організації роботодавців та уряд, оскільки соціальний діалог сягає 

своїм корінням в питання, пов'язані зі сферою трудових відносин. Разом з тим 

все більш популярним стає таке поняття, як трипартизм-плюс, коли традиційні 

тристоронні партнери приймають рішення зробити свій діалог відкритим і 

запрошують до участі в ньому інші організації громадянського суспільства, 

щоб отримати більш широку перспективу і прийти до консенсусу з питань, що 

виходять за рамки сфери трудових відносин (таким, як охорона навколишнього 

середовища, захист інтересів вразливих груп тощо). Особливого значення 

набуває залучення громадських організацій до здійснення соціального діалогу в 

зв’язку з переходом до «зеленої» економіки, що несе в собі істотні зміни в 

моделях виробництва і споживання на всіх рівнях і спричинить створення, 

скасування і перерозподіл робочих місць. 

Міжнароднапрактика маєдва механізми залучення громадських організацій 

до переговорного процесу в сфері соціально-трудових відносин. 

Перший передбачає, що представники наукових установ, аналітичних 

центрів, громадських організацій входять до складу тристоронніх органів 

соціального діалогу по квоті одного з соціальних партнерів.Приміром, в 

Нідерландах ці експерти призначаються королем, проте вони не представляють 

уряд. Вони не зобов'язані консультуватися з урядом або слідувати рекомендацій 

уряду. Представники корони включають представників Центрального банку і 

Бюро аналізу економічної політики Нідерландів. Один з представників корони 

також виступає в ролі голови Соціально-економічної ради. В обов'язки 

експертів входить захист громадських інтересів і пошук компромісних рішень у 

випадках, коли працівники і роботодавці не можуть прийти до консенсусу. 

Другий передбачає чітке розмежування понять соціальний та 

громадських діалог та інституалізацію останнього. 

У громадському діалозі беруть участь представники організацій 

працівників і роботодавців, а також різні громадські об'єднання. Така модель 

існує в багатьох країнах на національному рівні. Найбільш повно вона 

реалізована в Європейському економічному та соціальному комітеті 

(ЄЕСК),який являє собою консультативний орган Європейського Союзу. До 

складу ЄЕСК входять три групи: 

• роботодавці 
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• працівники 

• «групи різних інтересів» (наприклад, об'єднання, які виступають за 

гендерну рівність, що представляють інтереси сімей, жінок, молоді, меншин та 

вразливих категорій населення, людей з обмеженими можливостями здоров'я, 

організації фермерів, об'єднання споживачів і природоохоронні організації). 

На другому підході ґрунтується проект Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про соціальний діалог в Україні»щодо залучення 

інститутів громадянського суспільства оприлюдненийМіністерством 

соціальної політики у вересні 2016 року. 

 Пропоновані зміни показують швидше «видимість реформ», а не реальні 

кроки по вирішенню проблемних питань соціального діалогу. 

 Підміна понять громадського діалогу соціальним викличе правові колізії 

через поєднання елементів різних комунікативних механізмів, що, в свою 

чергу, ще більше поглибить проблему неврегульованості, суперечливості та 

вільного трактування соціальними партнерами положень законодавства 

України в сфері соціального діалогу. 

Законопроект передбачає залучення громадських організацій до 

тристоронніх органів соціального діалогу, перш за все, до діяльності НТСЕР. 

Вітчизняна практика демонструє недієвість такого механізму. Навіть в разі 

залучення громадських організацій до діяльності НТСЕР, що вже передбачено 

діючим Регламентом НТСЕР (поодинокі випадки), їх пропозиції та 

рекомендації не враховуються при прийнятті рішень.  

Соціальний діалог, в основі якого лежить трипартизм, не повинен 

зводитись лише до «з’ясування позицій сторін». Він має передбачати 

відповідальність сторін за ухвалення та реалізацію прийнятих рішень. Даний 

підхід не містить механізмів контролю за дотриманням законодавства та 

відповідальністю за прийняті рішення учасниками соціального діалогу. 

Пропозиції громадських об'єднань, внесенні під час консультацій та 

обміну інформацією, є обов'язковими для розгляду тристоронніми органами 

соціального діалогу. Одночасно, громадські організації не мають впливу на 

рішення, прийняті по внесеним ними пропозиціям, оскільки не володіють 

правом голосу на відміну від інших учасників соціального діалогу. Таким 

чином, залучення громадський організацій до соціального діалогу в такий 

спосіб не вирішить питання розширення кола учасників соціального діалогу та 

проблему одностороннього державного регулювання соціального діалогу на 

національному рівні через «погоджувальну» політику сторони профспілок та 

сторони роботодавців по відношенню до пропозицій органів влади. 

Законопроект не надає громадським організаціям права та можливості 

участі в процесі прийняття рішень профспілковою стороною та стороною 

роботодавців, таким чином, залишаючи невирішеною проблему монополізації 

права на представництво інтересів працівників та роботодавців окремими 

суб`єктами всередині сторін соціального діалогу. 
 

Альтернатива 3. Вирішення суперечностей в положеннях Законів, 

запровадження механізму контролю за дотриманням законодавства та 
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відповідальності за прийняті рішення в сфері соціального діалогу 

(«політика ефективних змін»). 

Ефективність соціального діалогу визначається ставленням його сторін 

один до одного, зацікавленістю до співпраці, рівнем взаємної довіри, 

готовністю до взаєморозуміння. Реформування законодавства в сфері 

соціального діалогу виступає першочерговим завданням, що стоїть перед 

соціальними партнерами. Підготовка проектів змін та доповнень до Законів 

України «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», 

«Про організації роботодавців, їх права та гарантії діяльності», «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» повинна носити комплексний 

характер тавідбуватися за участі усіх зацікавлених суб`єктів сторони 

роботодавців, профспілкової сторони, громадських організацій, експертів 

МОП, щосприятиме виробленню консолідованої позиції широкого кола 

учасників. Такий підхіддозволить вирішити питання неврегульованості, 

суперечливості та вільного трактування соціальними партнерами 

положень законодавства України в сфері соціального діалогу. 

Для забезпечення ефективних результатів тристороннього діалогу 

партнери повинні прагнути отримувати якомога повнішу інформацію і 

розширювати свій технічний потенціал. Важливо долучати і поважати всіх 

учасників, залучених до прийняття тристоронніх рішень, щоб довіра між 

партнерами сприяла їх виконанню.  

Залучення всіх учасників соціального діалогу до переговорного процесу 

повинно відбуватися на двох рівнях: 

Перший. Забезпечення можливості реалізації права участі в соціальному 

діалозі «нерепрезентативних» організацій через надання їм права дорадчого 

голосу всередині сторін соціального діалогу та вироблення чіткого механізму 

делегування повноважень на представництво їх інтересів від 

«нерепрезентативних» організацій репрезентативним. Реалізація даного 

принципу дозволить забезпечити дотримання законодавства в частині 

права участі всіх суб’єктів сторін соціального діалогу в таких його формах 

як обмін інформацією, консультації, узгоджувальні процедури, що не 

потребує підтвердження статусу «репрезентативності» та одночасно 

створить своєрідний «механізм контролю» за дотриманням законодавства 

як всередині кожної із з сторін так і на тристоронній основі. 

Другий. Розширення кола учасників соціального діалогу через залучення 

громадських організацій. Громадські організації не можуть бути самостійною 

стороною соціального діалогу, тому їхня участь в соціальному діалозі можлива 

лише в рамках діяльності тристоронніх органів. Регламент НТСЕР вже містить 

положення, що надають такі можливості для громадських організацій. 

Застосування НТСЕР даного пункту Регламенту дозволить повністю досягти 

мети поставленої сторонами соціального діалогу при розробці проект Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про соціальний діалог в 

Україні»щодо залучення інститутів громадянського суспільства, вказаному в 

альтернативі 2. 
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Зміна кількісного показника членства при підтвердженні 

репрезентативності на національному рівні в бік зменшення: для об’єднань 

всеукраїнських профспілок зі 150 тисяч членів до 100 тисяч членів; для 

об’єднань всеукраїнських організацій роботодавців з 200 тисяч членів до 150 

тисяч дозволить розширити коло учасників соціального діалогу та вирішить 

проблему одностороннього державного регулювання соціального діалогу на 

національному рівні через залучення представників МСП. Розширення кола 

учасників також усуне монополізацію права на представництво інтересів 

працівників та роботодавців окремими суб`єктами всередині сторін 

соціального діалогу. 

Таким чином, реалізація третього варіанту реформування соціального 

діалогу забезпечить: 

1. інституційну і правову підтримку тристороннього соціального діалогу.; 
2. реалізацію принципів та механізмів соціального діалогу, визначених 

законодавством (можливість реалізації права на участь в соціальному діалозі 

репрезентативних організацій, можливість участі «нерепрезентативних» 

організацій в таких формах соціального діалогу як обмін інформацією, 

консультації, узгоджувальні процедури); 

3. розширення предмету та сфери впливу соціального діалогу, через 

залучення громадських організацій; 

4. врахування особливостей економічного становища країни (економічна 

криза, тіньова економіка, рівень доходів громадян, роль і значення малого та 

середнього бізнесу в розвитку економіки тощо); 

5. прозорість прийняття рішень соціальними партнерами; 

6. вироблення консолідованої позиції в сторонах соціального діалогу; 

7. підняття рівня довіри громадян до соціальних партнерів; 

8. наближення до стандартів ведення соціального діалогу в ЄС. 

Головними обмеженнямизапропонованого підходу є те, що його реалізація 

довготривалою процедурою (зміни до Законів України) та передбачає 

вироблення консолідованої позиції значної кількості його учасників. 

Зрозуміти яким чином запропоновані альтернативи 

сприяють/перешкоджають вирішенню проблемних питань в сфері соціального 

діалогу на національному рівні допоможе нищенаведена порівняльна таблиця. 
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Порівняльна таблиця 

«Яким чином запропоновані альтернативи сприяють/перешкоджають вирішенню проблемних питань в сфері соціального діалогу на 

національному рівні» 

 

№ Проблема Яким чином запропонованіальтернативисприяють/перешкоджаютьвирішеннюпроблемнихпитань в 

сферісоціальногодіалогу на національномурівні 

Альтернатива 1 

 

Альтернатива 2 Альтернатива 3 

1 Неврегульованість, 

суперечливість та 

вільнетрактуваннязаконода

встваУкраїни в 

сферісоціальногодіалогу. 

Переваги: 

- Наявність «формального» 

соціальногодіалогу. 

 

- «Швидкість» 

ухваленняспільнихрішеньсоці

альними партнерами. 

Переваги: 

- Свідчить про 

визнаннясоціальними партнерами 

необхідностіреформуваннясоціальн

огодіалогу. 

 

- Залученнягромадськихорганізац

ій до соціальногодіалогу. 

 

- Спробазастосування в 

Українієвропейських практик 

взаємодіївлади і 

громадянськогосуспільства. 

Переваги: 

- Підготовкапроектівзмін та 

доповнень до 

ключовихзаконодавчихактів за 

участіусіхзацікавленихсуб`єктівсторінза

безпечить максимально 

повневрахування прав та інтересівусіх 

«стейхолдерів» та розширюєвибір 

альтернатив. 

 

- Усуненняневрегульованих/суперечли

вихположень в законодавстві. 

 

- Забезпечитьчіткерозрізненнясоціальн

ого і громадськогодіалогу. 

 

- Залучить 

всіхучасниківсоціальногодіалогу до 

йогореалізації: репрезентативні/ 

«нерепрезентативні» профспілки та 

організаціїроботодавців. 

 

- Розширює коло 

учасниківсоціальногодіалогу через 

залученнягромадськихорганізацій з 
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правом дорадчого голосу. 

«Слабкімісця» / ризики: 

- Складна та тривала 

процедура 

дорученнярепрезентативнихор

ганізацій до участі в 

соціальномудіалозі. 

 

- Неможливістьреалізації 

права на участь в 

соціальномудіалозі, 

наданогозаконодавством 

«нерепрезентативним» 

організаціям, через 

відсутністьмеханізму. 

 

- Зменшеннямотиваціїпідпри

ємствновихгалузейекономіки 

до активноїучасті в 

соціальномудіалозі через 

невідповідність предмета та 

змістусоціальногодіалогувимо

гамсьогодення. 

 

«Слабкімісця»/ ризики: 

- Демонструєшвидше «видимість 

реформ», а не реальні кроки по 

вирішеннюпроблемнихпитаньсоціал

ьногодіалогу. 

 

- Поглибить проблему 

неврегульованості, суперечливості та 

вільноготрактуваннясоціальними 

партнерами 

положеньзаконодавстваУкраїни в 

сферісоціальногодіалогу. 

 

-  Створить додатковіперешкоди в 

здійсненнісоціальногодіалогу, через 

відсутність в 

законодавствічіткихмеханізмівзалуче

ннягромадськихорганізацій до 

соціальногодіалогу. 

 

- Призведе до правовоїколізії через 

ототожненнясоціального та 

громадськогодіалогу. 

 

 

«Слабкімісця»/ ризики: 

- Підготовказмін до 

законодавствапотребуєбагато часу. 

Зберігаютьсяризикивпливуполітичнихг

руп на кінцевийзмістзаконопроектів, 

виходячи з політичноїдоцільності. 

 

- Складністьвиробленняконсолідован

оїпозиції при врахуванніпропозицій та 

зауваженьвеликоїкількостіучасників. 

 

- Небажаннядіючихсоціальнихпартне

рівреформуватизаконодавство в 

сферісоціальногодіалогу 

 

 

2 Недотримання сторонами та 

органами 

соціальногодіалогузаконода

вства, відсутністьмеханізмів 

контролю за 

Переваги: 

- Відсутні 
Переваги: 

- Відсутні 
Переваги: 

- Чіткезакріплені в 

законодавствімеханізмів контролю за 

дотриманнямзаконодавства та санкцій 

за їхпорушенняобмежуєможливості для 
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йогодотриманням та 

відповідальністю за 

прийнятірішенняучасниківс

оціальногодіалогу.  

зловживань та недотримання норм 

суб`єктамисторін. 

 

«Слабкімісця»/ ризики: 

- Подальше 

порушеннясоціальними 

партнерами законодавства в 

сферісоціальногодіалогу. 

 

- Низькаефективністьрішень, 

прийнятих в рамках 

соціальногодіалогу. 

 

- «Формальна» звітність про 

виконаннядосягнутихдомовле

ностей. 

 

«Слабкімісця»/ ризики: 

- Залученнягромадськихоргані

зацій до соціальногодіалогу не 

вирішуєвказану проблему. 

«Слабкімісця»/ ризики: 

- Складністьвиробленняконсолідован

оїпозиції, через наявність 

«контрольного пакету голосів» 

всерединісторінсоціальногодіалогу. 

3 Одностороннєдержавнерегул

юваннясоціальногодіалогу 

на національномурівні. 

Переваги: 

- Декларуваннянаявностікон

солідованоїпозиціїсторінсоціа

льногодіалогу. 

Переваги: 

- Декларуваннянаявностіконсолід

ованоїпозиціїсторінсоціальногодіал

огу. 

Переваги: 

- Змінакількісногопоказникачленствап

рипідтвердженнірепрезентативностінан

аціональномурівнівбікзменшення: 

дозволитьрозширитиколоучасниківсоці

альногодіалогутавирішитьпитання 

«погоджувальноїполітики». 

«Слабкімісця»/ ризики: 

- Зниженняефективностісоці

альногодіалогу як 

інструментаподоланнясоціаль

но-економічноїкризи в 

Україні. 

 

«Слабкімісця»/ ризики: 

- Відсутністьоб’єктивноговідобр

аження потреб та інтересівбізнесу і 

людей найманоїпраці при 

ухваленнірішень в сферісоціально-

трудовоїполітики. 

«Слабкімісця»/ ризики: 

- Збереження за НСПП 

функційперевіркивідповідностікритерія

мрепрезентативностізберігаєризики 

прямого втручання (і можливістьвпливу 

на самоврядніорганізації) держави у 

визначення складу 
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- Девальваціїцінностей та 

принципівцивілізованогосоціа

льногодіалогу. 

 

учасниківдвохіншихсторінсоціальногод

іалогу. 

 

4 Монополізація права на 

представництвоінтересівпра

цівників та 

роботодавцівокремимисуб`є

ктамивсерединісторінсоціал

ьногодіалогу 

(профспілковійстороні та 

стороніроботодавців). 

Переваги: 

- Відсутні 
Переваги: 

- Відсутні 

Переваги: 

- Забезпечення права участі в 

соціальномудіалозі 

«нерепрезентативних» організацій через 

наданняїм права дорадчого голосу та 

виробленнячіткогомеханізмуделегуванн

яповноважень на 

представництвоінтересіввід 

«нерепрезентативних» 

організаційрепрезентативним дозволить 

забезпечитидотриманнязаконодавства в 

частині права участівсіхсуб’єктівсторін 

в окремих формах соціальногодіалогута 

одночаснопосилить «механізм 

контролю» за 

дотриманнямзаконодавства як 

всерединікожноїіз з сторін так і на 

тристороннійоснові. 

 

- Розширення кола 

учасниківчастковоусунемонополізацію 

права на 

представництвоінтересівпрацівників та 

роботодавцівокремимисуб`єктамивсере

диністорінсоціальногодіалогу 



36 
 

«Слабкімісця»/ ризики: 

- Нівелюваннясутісоціальног

одіалогу як переговорного 

процесу з метою 

виробленняконсолідованоїпоз

иціїбізнесу, працівників та 

держави в сферісоціально-

трудовоїполітики. 

 

- Відсутністьконсолідованої

позиції в сторонах 

соціальногодіалогу. 

 

- Домінуванняінтересів 

великого бізнесу при 

прийняттірішень в рамках 

соціальногодіалогу. 

 

- Відсутності невеликих 

організаційроботодавців та 

профспілок у 

соціальномудіалозі, 

йогофрагментарність та 

обмеженепоширення на 

сфериекономічноїдіяльності. 

 

- Подальшавтрата 

авторитету 

інститутусоціальногодіалогу 

через 

йогопереважноформальнийзмі

ст 

«Слабкімісця»/ ризики: 

- Залученнягромадськихорганізац

ій до соціальногодіалогу не 

вирішуєвказану проблему. 

«Слабкімісця»/ ризики: 

- Зберігаютьсяризикипорушенняданог

омеханізму через внутрішніакти, 

якіформуютьсторони (Угода та 

Положення про СПО тощо) 
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7. ЩО ТА КИМ МАЄ БУТИ ЗДІЙСНЕНО ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ 

 

Головними суб’єктами реформування соціального діалогу виступають 

«діючі» соціальні партнери.  

Перелік основних заходів для реформування соціального діалогу в Україні:  

СПО об’єднань профспілок та СПО роботодавців: 

1. Розробити та затвердити нову редакцію Угоди про створення СПО в 

яких прописати наступні положення: 

- автоматичне включення до складу СПО організацій, які отримали 

Свідоцтво про репрезентативність на національному рівні та направили заяву 

про включення її до складу СПО об’єднань профспілок чи СПО роботодавців; 

- надання права дорадчого голосу для участі в засіданнях СПО 

«нерепрезентативним» організаціям з метою реалізації таких форм соціального 

діалогу як обмін інформацією, консультації, погоджувальні процедури. 

- виключити з тексту Угоди положення, які порушують законодавство та 

права об’єднань профспілок:  

o голосування за включення чи виключення репрезентативних 

організацій зі складу СПО об’єднань профспілок;  

o «контрольних» голосів однієї організації; 

o перевищення повноважень СПО об’єднань профспілок, 

визначених законодавством, тощо. 

2. Провестиконсультації за участі усіх зацікавлених суб`єктів сторони 

роботодавців, профспілкової сторони, громадських організацій, експертів 

МОП щодо підготовки проектів змін та доповнень до Законів України «Про 

соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», «Про 

організації роботодавців, їх права та гарантії діяльності», «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності» зокрема щодо питань: 

- вироблення чіткого механізму надання повноваження репрезентативним 

організаціям та об'єднанням відповідного рівня для представлення інтересів 

профспілок та їх об'єднань, організацій роботодавців та їх об'єднання, що не 

відповідають критеріям репрезентативності (пропонується наступний механізм: 

організації, які підтвердили репрезентативність на галузевому рівні можуть 

делегувати повноваження на їх представництво на національному рівні 

репрезентативним організаціям, відповідно до кількості членів, вказаних в 

рішенні НСПП);  

- вироблення механізму притягнення до відповідальності за невиконання 

положень законодавства України про соціальний діалог; 

- зміни критеріїв репрезентативності, у відповідності до сучасних 

соціальних та економічних умов (для об’єднань всеукраїнських профспілок зі 

150 тисяч членів до 100 тисяч членів; для об’єднань всеукраїнських організацій 

роботодавців з 200 тисяч члені до 150 тисяч.); 

- квоти представництва суб’єктів профспілкової сторони та сторони 

роботодавців для участі в органах соціального діалогу: 
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o чітко прописати, що розподіл квот між репрезентативними 

профспілками, їх об'єднаннями здійснюється пропорційно до чисельності 

їх членів, а між репрезентативними організаціями роботодавців, їх 

об'єднаннями - пропорційно до чисельності працівників, які працюють на 

підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців, але не 

менш як по одному представнику в кожному з органів соціального діалогу 

від кожної репрезентативної профспілки, організації роботодавців, їх 

об'єднань відповідного рівня, 

o прописати умову щодо неможливості отримання одною 

організацією в рамках кожної із сторін більшості голосів (даний пункт 

дозволить уникнути монополізації середині сторін соціального діалогу), 

o при визначити квоти представництва суб’єктів сторони 

роботодавців для участі в органах соціального діалогу додатково 

прописати квоти для представників малого та середнього бізнесу; 

- участі у міжнародних заходах. Склад представників профспілкової 

сторони та сторони роботодавців визначається з застосуванням принципу 

ротації,  

- залучення громадських організацій до роботи тристоронніх органів 

соціального діалогу. 

СПО роботодавців повести консультації з об’єднаннями підприємців 

зарезультатами яких: 

- поширити дію Закону України «Про організації роботодавців, їх права та 

гарантії діяльності» на об’єднання підприємців, які представляють інтереси 

роботодавців чи підприємців, які користуються найманою робочою силою та 

статутами яких передбачено участь в соціальному діалозі; 

- передбачити, що стороною роботодавців на національному рівні 

соціального діалогу є об`єднання організацій роботодавціві підприємців, які 

користуються найманою робочою силою, статутами яких передбачено участь в 

соціальному діалозі, які мають статус всеукраїнських; 

- передбачити, що для участі у колективних переговорах з укладення 

колективних договорів і угод, тристоронніх або двосторонніх органах та у 

міжнародних заходах склад суб'єктів сторони роботодавців (організацій 

роботодавців і підприємців та їх об'єднань, які користуються найманою 

робочою силою, та їх об'єднання, статутами яких передбачено участь в 

соціальному діалозі)визначається за наступними критеріями 

репрезентативності: частка чисельності працівників, які працюють на 

підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців і підприємців, які 

користуються найманою робочою силою у загальній чисельності працюючих). 

До набрання чинності запропонованих змін до законодавства: 

- - надання права дорадчого голосу для участі в засіданнях СПО об’єднань 

профспілок та СПО роботодавців «нерепрезентативним» організаціям з 

метою реалізації таких форм соціального діалогу як обмін інформацією, 

консультації, погоджувальні процедури за принципом «одна організація – 

одне місце». 
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Міністерство соціальної політики: 

- Забезпечити контроль за дотриманням законодавства в сфері соціального 

діалогу. 

- Розробити та винести на обговорення пропозиції по законодавчому 

врегулюванню повноважень та процедури призначення складу (Голови та 

секретаріату) НСПП та НТСЕР. 

Національна тристороння соціально-економічна рада: 

- Забезпечити виконання п.1.3.4. Регламенту НТСЕР: «У засіданнях можуть 

брати участь представники державних органів влади та громадських 

організацій, які запрошуються на розгляд окремих питань…». 

- Переглянути порядок утворення та критерії формування персонального 

складу сторін. 

- Чітко дотримання ротаційного принципу по головуванню в НТСЕР. 
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