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ТЕМА 4. Правові основи соціального діалогу 

 

4.1. Нормативно-правова база України щодо соціального діалогу. 

4.2. Міжнародна законодавча база щодо соціального діалогу. 

 

Правові основи соціального діалогу являють собою сукупність 

законодавчих та нормативних актів, які регулюють відносини між 

роботодавцями, працівниками та державою щодо узгодження їх 

соціально-економічних та трудових інтересів. 

Нормативно-правова база в цій сфері складається з двох частин:  

 нормативно-правові акти України; 

 міжнародні правові акти.  

 

4.1. Нормативно-правова база України щодо соціального діалогу 

 

Національне законодавство щодо питань соціального діалогу 

ґрунтується на Конституції України, Кодексі законів про працю 

України, Законах України, Указах Президента України та інших актах, 

що регулюють соціально-трудові відносини. Розглянемо основні з цих 

документів. 

1. Конституція України – у ст. 1 Україна проголошена 

демократичною, соціальною, правовою державою, що передбачає 

здійснення активної соціальної політики, одним з інструментів якої 

виступає соціальний діалог; ст. 36 передбачено право громадян на 

свободу об’єднання в громадські організації для здійснення і захисту 

своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, 

соціальних, культурних та інших інтересів, а також право громадян на 

участь у профспілках із метою захисту своїх трудових і соціально-

економічних прав та інтересів; ст. 44 гарантується право громадян на 

страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. 

2. Кодекс законів про працю України – регулює трудові 

відносини всіх працівників; визначає правові засади і гарантії 

здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми 

здібностями до продуктивної і творчої праці. У главі II визначені 

правові засади розробки, укладення та виконання колективних 

договорів і угод; у главі XVI йде мова про права профспілок, їх 

об’єднань, а також про права працівників на участь в управлінні 

підприємствами, установами, організаціями. 
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3. Закони України 

3.1. Закон України від 23.12.2010 р. «Про соціальний діалог в 

Україні» – визначає правові засади організації та порядку ведення 

соціального діалогу в Україні з метою регулювання трудових, 

соціально-економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і 

якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві. 

3.2. Закон України від 15.09.1999 р. «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності» – визначає особливості правового 

регулювання, засади створення, права і гарантії діяльності  

професійних спілок. 

3.3. Закон України від 22.06.2012 р. «Про організації роботодавців, 

їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» – визначає правові, 

економічні та організаційні засади створення і діяльності організацій 

роботодавців, їх об’єднань, особливості правового регулювання та 

гарантії їх діяльності, а також основні засади їх взаємодії з органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, профспілками та 

їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян, підприємствами, 

установами та організаціями. Цей документ  спрямований на 

підвищення ролі організацій роботодавців, їх об’єднань у формуванні 

та реалізації державної соціальної та економічної політики, 

регулюванні трудових, соціальних, економічних відносин, участі в 

соціальному діалозі. 

3.4. Закон України від 01.07.1993 р. «Про колективні договори і 

угоди» – визначає правові засади розробки, укладення та виконання 

колективних договорів і угод із метою сприяння регулюванню 

трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і 

роботодавців. 

3.5. Закон України від 03.03.1998 р. «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» – визначає правові й 

організаційні засади функціонування системи заходів із вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів). Цей документ спрямований 

на здійснення взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі 

врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли 

між ними. 

3.6. Закон України від 01.03.1991 р. «Про зайнятість населення» – 

визначає правові, економічні та організаційні основи зайнятості 

населення України і його захисту від безробіття, а також соціальні 

гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю. 
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3.7. Закон України від 14.10.1992 р. «Про охорону праці» – 

визначає основні положення щодо реалізації конституційного права 

працівників на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової 

діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, а також регулює 

за участі відповідних органів державної влади відносини між 

роботодавцем і працівником із питань безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища й установлює єдиний порядок організації 

охорони праці в Україні. 

3.8. Закон України від 24.03.1995 р. «Про оплату праці» – 

визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці 

працівників, що перебувають у трудових відносинах, на підставі 

трудового договору з підприємствами, установами, організаціями всіх 

форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами 

та сферами державного і договірного регулювання оплати праці. Цей 

документ спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої 

функцій заробітної плати. 

3.9.-3.12. Основи законодавства України про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від 14.01.1998 р., Закон України від 

23.09.1999 р. «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 

які спричинили втрату працездатності», Закон України від 

02.03.2000 р. «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

на випадок безробіття», Закон України від 18.01.2001 р. «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

похованням» – визначають принципи та загальні правові, фінансові та 

організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального 

страхування громадян в Україні.  

3.13. Закон України від 09.07.2003 р. «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» – визначає принципи, засади і 

механізми функціонування системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування. 

4. Укази Президента України 

4.1. Відповідно до Указу Президента України від 17.11.1998 р. 

«Про утворення Національної служби посередництва і примирення» – 

із метою сприяння врегулюванню колективних трудових спорів 

(конфліктів) утворено Національну службу посередництва і  

примирення як постійно діючий державний орган та затверджено 

Положення про неї. 
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4.2. Відповідно до Указу Президента України від 02.04.2011 р. 

«Про Національну тристоронню соціально-економічну раду» – із 

метою забезпечення ведення соціального діалогу в Україні утворено 

Національну тристоронню соціально-економічну раду як постійно 

діючий орган.  

 

4.2. Міжнародна законодавча база щодо соціального діалогу 

 

Відповідно до ст. 9 Конституції України передбачено, що чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України. 

Тобто ратифіковані Україною міжнародні документи є законодавчою 

базою, що регулюють питання соціального діалогу. Випадки  

порушення цих норм розглядаються як порушення Основного Закону. 

Міжнародна законодавча база щодо соціального діалогу 

складається з правових актів та інших документів Організації 

Об’єднаних Націй, Міжнародної організації праці, Європейського 

Союзу тощо (більшість із них розглянуто у темі 3 навчального 

посібника). 

Вагому частину в міжнародній законодавчій базі щодо соціального 

діалогу складають конвенції та рекомендації МОП. Це документи 

високої юридичної цінності, які запроваджують правові аспекти 

соціального діалогу як засобу вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів), визначають процедури ведення соціального діалогу, 

участь і відповідальність його сторін та багато інших важливих питань 

у сфері соціально-трудових відносин. 

Із метою приведення законодавства України у відповідність до 

міжнародних норм розглядаються питання щодо можливостей  

ратифікації Україною Конвенцій МОП. На сьогодні Україною, 

починаючи з 1956 року, ратифіковано понад 60 Конвенцій. 

Розглянемо найважливіші з документів МОП, у яких закладено 

правову базу соціального діалогу. 

1. Конвенція № 87 «Про свободу асоціації та захист права на 

організацію» (1948 р.) – гарантує всім працівникам і роботодавцям 

право щодо створення на свій вибір організації без попереднього на те 

дозволу, а також право вступати в такі організації. Держави – члени 

МОП зобов’язані вживати відповідних заходів із метою гарантування 

працівникам і роботодавцям вільного здійснення права на організацію. 
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2. Конвенція № 98 «Про застосування принципів права на 

організацію і ведення колективних переговорів» (1949 р.) – 

передбачає, що працівники мають належний захист проти будь-яких 

дискримінаційних дій, спрямованих на обмеження свободи об’єднання 

у сфері праці. У цьому документі вказано на необхідність вжиття 

заходів для заохочення і сприяння повному розвиткові й 

використанню процедури ведення переговорів на добровільних 

засадах між роботодавцями, з одного боку, та працівниками, з іншого 

боку, із метою регулювання умов праці шляхом укладення колективних 

договорів. 

3. Рекомендація № 91 «Щодо колективних договорів» (1951 р.) – 

регулює процедуру ведення колективних переговорів, зобов’язання, 

що випливають із колективних договорів, поширення їх дії та контроль 

за їх дотриманням.  

4. Рекомендація № 92 «Щодо добровільного примирення та 

арбітражу» (1951 р.) – передбачає процедуру добровільного 

примирення, яка повинна бути безкоштовною й оперативною та 

доступною для запобігання виникненню трудових конфліктів і їх 

вирішення. 

5. Рекомендації № 113 «Щодо консультацій та співробітництва 

між державною владою та організаціями підприємців і працівників 

у галузевому та національному масштабі» (1960 р.) – містить 

визначення масштабів національного соціального діалогу. Цим 

документом визначено загальну мету консультацій і співробітництва 

як сприяння взаєморозумінню та добрим відносинам між державною 

владою та соціальними партнерами, а також між самими соціальними 

партнерами, із метою розвитку економіки в цілому або її окремих 

галузей, поліпшення умов праці та підвищення життєвого рівня.  

6. Конвенція № 144 «Про тристоронні консультації для 

сприяння застосуванню міжнародних трудових норм» (1976 р.) – 

передбачає необхідність проведення консультацій щодо кожного 

заходу стосовно міжнародних трудових норм на національному рівні. 

Отже, у зв’язку з ратифікацією і застосуванням актів МОП держави 

зобов’язані здійснювати процедури, які сприяють ефективним 

консультаціям між представниками уряду, роботодавцями та 

працівниками.  

7. Рекомендація № 152 «Щодо процедури тристоронніх 

консультацій для сприяння застосуванню міжнародних трудових 

норм та національним заходам, що стосуються діяльності МОП» 
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(1976 р.) – викладає більш детально суть консультацій. Пропонується 

проведення консультацій щодо підготовки та здійснення законодавчих 

або інших заходів для застосування міжнародних конвенцій і 

рекомендацій, особливо ратифікованих, у тому числі заходів щодо 

виконання положень щодо консультацій або співробітництва з 

представниками роботодавців і працівників.  

8. Конвенція № 154 «Про сприяння колективним переговорам» 

(1981 р.) – розглядає форми взаємовідносин сторін соціального 

діалогу. У ній, зокрема, зазначено, що заходи, яких вживають державні 

органи для сприяння розвитку колективних переговорів та його 

заохочення, є предметом попередніх консультацій, а також угод між 

державними органами та організаціями роботодавців і працівників. 

9. Рекомендація № 163 «Щодо сприяння колективним переговорам» 

(1981 р.) – більш детально визначає засоби сприяння колективним 

переговорам. Потрібно вживати відповідних до національних умов 

заходів із метою сприяння створенню та розвитку на добровільних 

засадах вільних, незалежних і представницьких організацій  

роботодавців та працівників. 

Конвенції № 87 та № 98 ратифіковані Україною в 1956 р., а 

Конвенції № 144 та № 154 – у 1994 р., рекомендації ж ратифікації не 

підлягають. 
Документи МОП мають силу, якої вони набувають унаслідок їх 

ухвалення тристоронніми органами, у роботі яких беруть участь 
соціальні партнери й уряди майже з усіх країн світу. Однак, ці 
документи, в основному, є нормами, які пропонуються державам та 
відіграють вирішальну роль у розробці національного законодавства. 

 

Контрольні питання 

 
1. У якому Законі України визначаються правові засади організації та 

порядку ведення соціального діалогу? Охарактеризуйте цей 
документ. 

2. Які законодавчі акти визначають принципи та загальні правові, 
фінансові й організаційні засади загальнообов’язкового державного 
соціального страхування громадян в Україні? 

3. Відповідно до якого нормативно-правового документу та з якою 
метою утворено Національну службу посередництва і примирення? 

4. Яку юридичну силу для національного законодавства мають 
документи МОП? 
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5. Які документи МОП регулюють принципи свободи об’єднання та 
права на організацію і ведення колективних переговорів? 

6. У яких документах МОП передбачається проведення тристоронніх 
консультацій для сприяння застосуванню міжнародних трудових 
норм? 
 

Тестові завдання 

 

1. Правові засади організації та порядку ведення соціального 

діалогу в Україні визначаються в: 

а) Указі Президента України «Про розвиток соціального діалогу в 

Україні»; 

б) Законі України «Про соціальний діалог в Україні»; 

в) Законі України «Про ведення соціального діалогу в Україні»; 

г) Конституції України. 

 

2. Рекомендація № 152 щодо процедури тристоронніх консультацій 

була ратифікована Україною в:  

а) 1956 р.; 

б) 1976 р.; 

в) 1999 р.; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

3. Застосування принципів права на організацію і ведення  

колективних переговорів передбачено в: 

а) Конвенції № 87; 

б) Конвенції № 98; 

в) Резолюції про трипартизм і соціальний діалог; 

г) усі відповіді правильні. 

 

4. Із метою приведення законодавства України у відповідність до 

міжнародних норм розглядаються питання щодо можливостей 

ратифікації таких документів МОП: 

а) Конвенцій; 

б) Конвенцій і Рекомендацій; 

в) Рекомендацій; 

г) Резолюцій. 
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5. Чинність міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, передбачена: 

а) Декларацією основних принципів та прав у світі праці; 

б) Загальною декларацію прав людини; 

в) Конституцією України; 

г) усі відповіді правильні. 

 

6. Відповідно до Указу Президента України від 02.04.2011 р. «Про 

Національну тристоронню соціально-економічну раду», Національну 

тристоронню соціально-економічну раду утворено як: 

а) консультативно-дорадчий орган; 

б) консультативно-дорадчий орган при Президентові України; 

в) постійно діючий орган; 

г) постійно діючий державний орган. 

 

7. Національну службу посередництва і примирення утворено з 

метою:  

а) забезпечення ведення соціального діалогу в Україні;  

б) сприяння укладенню колективних договорів і угод;  

в) сприяння врегулюванню колективних трудових спорів; 

г) усі відповіді правильні. 

 

8. Відповідно до Указу Президента України від 17.11.1998 р. «Про 

утворення Національної служби посередництва і примирення », 

Національну службу посередництва і примирення утворено як:  

а) постійно діючий державний орган; 

б) постійно діючий орган; 

в) консультативно-дорадчий орган при Президентові України; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

9. Конвенції № 87 та № 98:  

а) ратифіковано Україною;  

б) не ратифіковано Україною;  

в) ратифікації не підлягають; 

г) правильна відповідь відсутня. 
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10. Принципи та загальні правові, фінансові й організаційні 

засади загальнообов’язкового державного соціального страхування 

громадян в Україні визначає: 

а) Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності»;  

б) Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття»;  

в) Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими похованням»; 

г) усі відповіді правильні. 

 

  


