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ТЕМА 5. Механізми впровадження соціального 

діалогу в сучасній Україні 

 

5.1. Органи соціального діалогу. 

5.2. Соціальний діалог в управлінні соціальним страхуванням. 

 

5.1. Органи соціального діалогу 

 

Розвиток соціального діалогу неможливий без створення певних 

структур: органів соціального діалогу відповідних рівнів. Ці органи 

діють на засадах трипартизму, тобто за наявності представників трьох 

сторін: роботодавців, найманих працівників (профспілок) та держави. 

Головною метою діяльності цих органів є захист соціально-

економічних інтересів найманих працівників та роботодавців. До 

основних таких організацій належать: Український координаційний 

комітет сприяння зайнятості населення, Національна тристороння 

соціально-економічна рада.  

Першим органом соціального діалогу став Український 

координаційний комітет сприяння зайнятості населення (далі – 

УККСЗН), який був створений у березні 1992 р. відповідно до  

ст. 17 Закону України від 01.03.1991 р. «Про зайнятість населення» із 

метою підготовки погоджених рішень щодо здійснення політики 

зайнятості населення.  

Відповідно до положення про УККСЗН – це постійно діючий 

незалежний тристоронній орган, утворений на громадських засадах з 

однакової кількості представників профспілок та їх об’єднань, органів 

виконавчої влади, роботодавців та їх об’єднань або вповноважених 

ними органів підприємців. Діяльність цього органу спрямована на 

підготовку погоджених рішень щодо здійснення політики зайнятості.  

Головною метою УККСЗН є розгляд та прийняття рішень із питань:  

– розробки й удосконалення правової та нормативної бази 

діяльності ринку праці;  

– розробки і реалізації державних та регіональних програм 

зайнятості;  

– координації зусиль органів виконавчої влади, об’єднань 

роботодавців та профспілок щодо пошуку шляхів ефективного 

використання трудових ресурсів, запобігання розвитку безробіття та 

забезпечення соціального захисту найманих працівників;  
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– розробки пропозицій органам виконавчої влади щодо 
економічного заохочення підприємств, установ і організацій у 
створенні додаткових робочих місць;  

– розробки та розвитку системи страхування по безробіттю; 
– професійної орієнтації населення, професійної підготовки, 

перенавчання безробітних та працівників новим професіям відповідно 
до структурних змін у галузях народного господарства, в організації 
виробництва і праці, розвитку науково -технічного прогресу;  

– регулювання міжтериторіального перерозподілу трудових  
ресурсів, який сприяє зайнятості населення, що проживає на території 
України.  

УККСЗН взаємодіє з регіональними координаційними комітетами 
сприяння зайнятості населення, які утворюються на громадських 
засадах та діють як незалежні тристоронні органи. Рішення 
координаційних комітетів сприяння зайнятості населення носять  
рекомендаційний характер. 

Іншим органом соціального діалогу є Національна тристороння 

соціально-економічна рада (далі – Національна рада), яка була 
утворена з метою забезпечення ведення соціального діалогу відповідно 
до Закону України від 23.12.2010 р. «Про соціальний діалог в Україні» 
та Указу Президента України від 02.04.2011 р. «Про Національну 
тристоронню соціально-економічну раду». 

Відповідно до вказаного Закону, Національна рада – це постійно 

діючий орган, який складається з однакової кількості повноважних 

представників сторін соціального діалогу національного рівня й 

об’єднує 60 членів, які здійснюють свої повноваження на громадських 

засадах, а саме: по 20 членів профспілкової сторони (всеукраїнських 

об’єднань профспілок), сторони роботодавців (всеукраїнських об’єднань 

організацій роботодавців) та сторони органів виконавчої влади 

(Кабінету Міністрів України). 
До основних завдань Національної ради належать:  
1) вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу 

щодо стратегії економічного і соціального розвитку України та шляхів 
вирішення існуючих проблем у цій сфері;  

2) підготовка та надання узгоджених рекомендацій і пропозицій 
Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів 
України з питань формування і реалізації державної економічної та 
соціальної політики, регулювання трудових, економічних, соціальних 
відносин.  
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Національна рада відповідно до покладених на неї завдань виконує 

дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення 

спільної позиції та надання рекомендацій і пропозицій сторін 

соціального діалогу щодо:  

– формування і реалізації державної економічної та соціальної 

політики, регулювання трудових, економічних, соціальних відносин;  

– проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів із 

питань соціальної та економічної політики і трудових відносин, 

державних програм економічного та соціального розвитку, інших 

державних цільових програм;  

– державних соціальних стандартів та рівня оплати праці; 

– основних економічних і соціальних показників проекту 

Державного бюджету України на відповідний рік;  

– ратифікації Україною конвенцій МОП, міждержавних угод та 

нормативних актів ЄС із питань, що стосуються прав працівників і 

роботодавців;  

– створення сприятливого середовища для розвитку соціального 

діалогу, ефективної діяльності суб’єктів господарювання, професійних 

спілок, організацій роботодавців та їх взаємодії з іншими інститутами 

громадянського суспільства;  

– упровадження міжнародного і вітчизняного досвіду з організації 

та ведення соціального діалогу;  

– інших питань, які сторони вважають значущими для  

забезпечення конституційних прав і гарантій громадян, суспільної 

злагоди, соціально-економічного розвитку держави.  

Діяльність Національної ради координує голова, який призначається 

Президентом України із членів Національної ради за поданням 

Президії Національної ради терміном на один рік. Кожна сторона 

Національної ради зі свого складу визначає співголову та його 

заступників. 

Національна рада забезпечує виконання своїх функцій шляхом 

проведення засідань, консультацій, семінарів, конференцій, утворення 

комітетів, робочих та експертних груп.  

Вищим керівним органом Національної ради є засідання, яке 

проводиться не рідше ніж раз на три місяці згідно з планом заходів із 

реалізації пріоритетних напрямів діяльності на відповідний рік. 

Позачергове засідання може скликатися Головою Національної ради, у 

тому числі на вимогу однієї зі сторін. У період між засіданнями 

керівним органом Національної ради є Президія.  
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Пропозиції та рекомендації, прийняті в межах компетенції 

Національної ради та схвалені її рішенням, є обов’язковими для 

розгляду органами державної влади та органами місцевого  

самоврядування, яким вони адресовані.  

Для організаційного, інформаційного, методичного та матеріально-

технічного забезпечення діяльності Національної ради Президентом 

України утворюється постійно діючий орган – Секретаріат 

Національної ради (далі – Секретаріат). Секретаріат очолює секретар 

Національної ради, який призначається Президентом України за 

поданням Президії Національної ради. Основні завдання Секретаріату 

регламентуються Указом Президента України від 30.05.2012  р. 

«Питання секретаріату Національної тристоронньої соціально -

економічної ради».  

Для ведення соціального діалогу утворюються (або можуть 

утворюватися) інші органи соціального діалогу: 

– на територіальному рівні – територіальні тристоронні 

соціально-економічні ради з однакової кількості представників сторін 

соціального діалогу; 

– на галузевому рівні – галузеві (міжгалузеві) тристоронні або 

двосторонні соціально-економічні ради з однакової кількості 

представників сторін соціального діалогу відповідної галузі чи кількох 

галузей; 

– на локальному рівні – двостороння робоча комісія для ведення 

колективних переговорів з укладення колективних договорів стороною 

працівників (суб’єктами якої є первинні профспілкові організації, а в 

разі їх відсутності – вільно обрані представники працівників) та 

стороною роботодавця (суб’єктами якої є роботодавець та (або) 

уповноважені представники роботодавця).  

Слід зазначити, що здійснення соціального діалогу особливо 

потрібне на локальному рівні, оскільки домовленості на національному 

рівні часто не виконуються, і наймані працівники повинні мати засоби 

та механізми захисту своїх інтересів і прав безпосередньо у відносинах 

із роботодавцем. Налагодження соціального діалогу на цьому рівні є 

справою не стільки найманих працівників, скільки адміністрації 

підприємства. 

За ініціативою сторін соціального діалогу можуть утворюватися 

комітети, комісії, робочі та експертні групи тощо.  
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5.2. Соціальний діалог в управлінні соціальним страхуванням 

 
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюється 

за принципом паритетності держави, представників застрахованих осіб 
та роботодавців в управлінні загальнообов’язковим державним 
соціальним страхуванням. Порядок призначення, обрання (делегування) 
представників держави та суб’єктів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування до складу правлінь і наглядових рад 
страхових фондів визначається законами з окремих видів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Відповідно до Основ законодавства України про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від 14.01.1998 р., існує п’ять видів 
цього страхування: 

– страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими похованням; 

– страхування від нещасного випадку на виробництві та  
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;  

– страхування на випадок безробіття; 
– пенсійне страхування; 
– медичне страхування. 
Першим прийнятим законом з окремих видів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування став 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». Цим Законом установлено 
здійснення страхування від нещасного випадку за принципом  
паритетності держави, представників застрахованих осіб і роботодавців 
в управлінні страхуванням від нещасного випадку (Управління 
Фондом соціального страхування від нещасних випадків). 

До складу правління Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків включаються: 

– представники держави – призначаються КМУ; 
– представники застрахованих осіб – обираються (делегуються) 

репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями 
профспілок; 

– представники роботодавців – обираються (делегуються) 
репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями 
організацій роботодавців.  

Аналогічні норми встановлені Законом України від 02.03.2000 р. 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 
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безробіття» та Законом України від 18.01.2001 р. «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими похованням». 

Законом України від 09.07.2003 р. «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» також передбачено запровадження 
принципу паритетності держави, представників застрахованих осіб і 
роботодавців в управлінні Пенсійним фондом, але ці положення ще не 
набрали чинності. 

По одному з видів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування – медичному – відповідного Закону України ще не 
прийнято. 

Застосування принципу трипартизму в управлінні цими видами 
страхування має позитивні можливості для системи соціального 
страхування. Безумовно, здійснення управління страховими фондами 
на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб та 
роботодавців сприяє прийняттю рішень, які враховуватимуть інтереси 
всіх суб’єктів соціального страхування, що дозволяє одержати більшу 
підтримку та задовольнити більшість зацікавлених суб’єктів. 

Відповідними законами з окремих видів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування передбачене здійснення 
управління фондами з цих видів страхування представниками держави, 
застрахованих осіб та роботодавців, які виконують свої обов’язки на 
громадських засадах. Тобто потребують законодавчого врегулювання 
питання щодо правового статусу членів правлінь цих фондів, їх 
юридичної відповідальності за прийняття незаконних рішень. 

 

Контрольні питання 

 
1. На яких засадах діють органи соціального діалогу? 
2. Назвіть головну мету діяльності Українського координаційного 

комітету сприяння зайнятості населення? 
3. Охарактеризуйте основні завдання Національної тристоронньої 

соціально-економічної ради. 
4. Які функції виконує Національна тристороння соціально-економічна 

рада? 
5. Що є вищим керівним органом Національної тристоронньої  

соціально-економічної ради? 
6. Яким органом забезпечується діяльність Національної тристоронньої 

соціально-економічної ради? 
7. Які органи соціального діалогу утворюються на локальному рівні? 
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8. Які існують види загальнообов’язкового державного соціального 
страхування? 

9. Які позитивні можливості для системи загальнообов’язкового 
державного соціального страхування надає застосування принципу 
трипартизму? 
 
Тестові завдання 

 

1. Перший орган соціального діалогу – це: 

а) Національна рада соціального партнерства; 

б) Український координаційний комітет сприяння зайнятості  

населення; 

в) Національна тристороння соціально-економічної рада; 

г) Національна служба посередництва і примирення. 

 

2. До органів соціального діалогу не належить: 

а) Національна тристороння соціально-економічної рада; 

б) Український координаційний комітет сприяння зайнятості  

населення; 

в) Національна служба посередництва і примирення; 

г) правильна відповідь відсутня. 
 
3. Рішення координаційних комітетів сприяння зайнятості населення 

носять: 
а) обов’язковий характер; 
б) законний характер; 
в) рекомендаційний характер; 
г) інформаційний характер. 
 
4. Національна тристороння соціально-економічна рада – це:  
а) консультативно-дорадчий орган; 
б) консультативно-дорадчий орган при Президентові України; 

в) постійно діючий орган; 
г) постійно діючий державний орган. 
 
5. Національна тристороння соціально-економічна рада складається з: 
а) однакової кількості повноважних представників сторін соціального 

діалогу; 
б) різної кількості повноважних представників сторін соціального 

діалогу; 
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в) однакової кількості повноважних представників профспілкової 
сторони та сторони роботодавців і більшості сторони органів  
виконавчої влади; 

г) правильна відповідь відсутня. 
 
6. Діяльність Національної тристоронньої соціально-економічної 

ради координує голова, який призначається терміном на:  
а) один рік; 
б) три роки; 
в) п’ять років; 
г) термін не визначений. 
 
7. Рішення Національної тристоронньої соціально-економічної 

ради носять: 
а) обов’язковий характер; 
б) законний характер; 
в) рекомендаційний характер; 
г) інформаційний характер. 
 
8. Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної 

ради утворюється з метою: 
а) організаційного забезпечення діяльності Національної тристоронньої 

соціально-економічної ради; 
б) інформаційного забезпечення діяльності Національної тристоронньої 

соціально-економічної ради; 
в) матеріально-технічного забезпечення діяльності Національної 

тристоронньої соціально-економічної ради; 
г) усі відповіді правильні. 
 
9. Для ведення соціального діалогу на локальному рівні утворюються: 
а) тристоронні соціально-економічні ради; 
б) двосторонні соціально-економічні ради; 
в) двосторонні робочі комісії; 
г) комітети, робочі та експертні групи. 
 
10. Кількість видів страхування відповідно до Основ законодавства 

України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: 
а) два; 
б) три; 
в) чотири; 
г) п’ять.  


