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ВСТУП 

Актуальність теми. Процеси глобалізації соціально-трудових і соціально-

економічних відносин, що не припиняються протягом останніх 2-х століть, 

безповоротно змінюють сферу трудових відносин. Вплив подібних 

трансформацій не тільки на цю сферу, а й у цілому на суспільство, не можна 

назвати достатньо помітним у контексті поступової плинності часу, хоча він і 

має доволі великі масштаби в розрізі дослідження певних часових відрізків. За 

останні десятиліття працівник отримав порівняно широкий обсяг прав, аніж це 

було раніше, коли кожен фактично був власністю свого роботодавця. 

Розширення спектра прав та обов’язків працівника – одна з тенденцій сучасного 

ринку праці, що вимагає ефективної взаємодії не лише працівника з 

роботодавцем, а й держави в особі її відповідних органів. Така тристороння 

взаємодія, яка свій нинішній вигляд здобувала протягом численних років 

ефективного впровадження засобів захисту прав працівника й задоволення 

потреб і вимог роботодавця, набула назви «соціальне партнерство». 

У сучасному світі, коли процеси взаємодії між людьми, людськими 

колективами й державами в цілому перебувають на високому рівні обміну 

інформацією за рахунок інформатизації всього суспільства, досить складно 

відстежувати всі події, що відбуваються останнім часом. І хоча сфера трудових 

відносин досить чутлива до всіх змін світового ринку праці, більшість 

інноваційних процесів у трудовій царині не можуть бути швидко адаптованими в 

Україні через несумісність з вітчизняним законодавством. 

Євроінтеграційний курс України стимулює створення нових форм 

взаємодії людини й держави, розвиток і вдосконалення вже існуючих механізмів. 

Однією з основних потреб цього процесу є злам старої радянської системи з 

«керуючими» (в особі органів управління) й «керованими» (цю роль, власне, все 

ще виконує громадянське суспільство). Соціальне партнерство, як складне й 

багатогранне юридичне поняття, є чинником, що сприяє перетворенню 

управлінських принципів на принципи партнерства і взаємодії, перевіреним на 

рівні демократичних країн механізмом розвитку ринкової економіки, 
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спрямованим на ефективне забезпечення прав і свобод громадян, надання їм 

належних умов для життя, праці й розвитку. 

Розбудова й утвердження України у статусі соціальної держави – один із 

базових конституційних принципів, що визначає засади державного устрою 

країни. Для реалізації цього принципу було обрано вектор розвитку специфічних 

відносин, що довели свою ефективність у багатьох розвинених державах – 

відносини соціального партнерства. Соціальне партнерство продемонструвало 

здатність підвищувати конкурентоспроможність як працівників, так і їх 

роботодавців, вирішувати проблеми соціально-трудової сфери максимально 

близько до джерела їх виникнення, а значить, і з якомога більш точним 

урахуванням потреб сторін такого партнерства, а також довело свою 

спроможність нормалізувати соціальний клімат у державах. 

За останні роки законодавство, предметом урегулювання якого служать 

відносини соціального партнерства, здолало шлях значного оновлення. Цей 

процес, безумовно, є позитивним для України, хоча і проходить досить повільно. 

Ось чому в даному контексті важливою є процедура адаптаційного 

впровадження в систему національного права здобутків європейських 

демократичних держав, де соціальне партнерство виступає важливим чинником 

у функціонуванні будь-якого підприємства незалежно від форми власності. 

Розвиток соціального партнерства в Україні став об’єктивною вимогою часу, а 

тому чим швидше й ефективніше він буде проходити, тим раніше країна досягне 

рівня сучасних європейських держав. 

Проте в перебігу становлення української державності у цілому і в період 

новітньої історії, зокрема, для України не були характерними демократичні 

форми правління, що, звичайно, відобразилося як на підході до правового 

регулювання таких прогресивних суспільних відносин як соціальне партнерство, 

так і на сприйнятті цих відносин їх учасниками. Це стало причиною 

невідповідності реальних результатів соціального партнерства закладеним у 

нього можливостям. Оскільки відмова від такого механізму є невиправданою 

через ефективність соціального партнерства, неодноразово доведену в інших 
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країнах, виникає потреба виявлення й усунення вад процесу функціонування 

відносин цієї системи. 

В основу наукової роботи покладено доктринальні здобутки науковців – 

представників різних галузей права, серед яких: М.Г. Александров, 

В.М. Андріїв, О.С. Арсентьєва, Н.В. Балабанова, В.М. Берлізов, Н.Б. Болотіна, 

В.Я. Бурак, В.С. Венедіктов, В.В. Волинець, Г.С. Гончарова, Н.А. Громадська, 

Ю.М. Гришина, Л.П. Грузінова, В.В. Жернаков, В.І. Жуков, С.О. Іванов, 

О.Ю. Івашин, М.І. Іншин, Д.О. Карпенко, І.Я. Кисельов, М.М. Клемпарський, 

А.Ф. Колодій, В.І. Комарницький, Р.І. Кондратьєв, М.М. Кононенко, 

В.Г. Короткін, В.Л. Костюк, А.О. Куртаков, Л.І. Лазор, В.В. Лазор, С.С. Лукаш, 

А.М. Лушніков, М.В. Лушнікова, Т.М. Ляшенко, Л.Л. Макаренко, А.Р. Мацюк, 

К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, О.В. Мірошниченко, П.П. Музиченко, 

А.А. Муравйова, Л.С. Негель, О.М. Обушенко, Н.В. Осадча, О.В. Петришин, 

П.Д. Пилипенко, С.В. Попов, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, 

О.І. Процевський, В.О. Процевський, П.М. Рабінович, В.Г. Ротань, О.О. Савчук, 

А.А. Силін, О.Ю. Ситник, А.М. Слюсар, М.П. Стадник, Б.С. Стичинський, 

Г.А. Трунова, О.А. Трюхан, Г.І. Чанишева, Н.М. Хуторян, І.І. Шамшина, 

Д.Ю. Шашурін, В.Є. Шедяков, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін. Однак, 

незважаючи на значну кількість наукових праць у даній сфері, можна 

стверджувати про відсутність у вітчизняній юридичній науці комплексного 

дослідження теоретико-правових засад соціального партнерства у трудовому 

праві Україні. Усе зазначене вище й актуалізувало вибір теми дисертаційного 

дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права соціального 

забезпечення юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка в рамках бюджетної теми «Доктрина права в правовій 

системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-01), яка 

досліджується на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2015 року. 
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Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

здійснення комплексного теоретико-правового аналізу соціального партнерства 

у трудовому праві України, визначення системи суб’єктів соціального 

партнерства, характеристика змісту правовідносин соціального партнерства, 

розкриття механізму забезпечення правового регулювання соціального 

партнерства, пошук проблем правового регулювання соціального партнерства у 

трудовому праві України, шляхів їх вирішення, а також формулювання науково-

теоретичних висновків і практичних рекомендацій щодо подальшого 

вдосконалення правового регулювання соціально-трудового партнерства в 

Україні. Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження необхідно 

вирішити такі основні задачі: 

 сформулювати авторське поняття та розкрити ознаки соціального 

партнерства у трудовому праві України; 

 охарактеризувати історіографію становлення й розвитку соціального 

партнерства; 

 надати авторську класифікацію принципів та функцій соціального 

партнерства у трудовому праві України; 

 розкрити поняття суб’єктів соціального партнерства у трудовому праві 

України та виокремити ознаки їх системи; 

 уточнити форми взаємодії суб’єктів соціального партнерства у 

трудовому праві України; 

 конкретизувати сутність та визначити ознаки правовідносин соціального 

партнерства у трудовому праві України; 

 охарактеризувати особливості виникнення, розвитку і припинення 

правовідносин соціального партнерства; 

 визначити структуру механізму правового регулювання соціального 

партнерства у трудовому праві України; 

 виокремити особливості міжнародно-правового регулювання соціально-

трудового партнерства; 
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 з’ясувати проблеми правового регулювання соціального партнерства у 

трудовому праві України; 

 запропонувати напрями вдосконалення та перспективи подальшого 

розвитку правового регулювання соціального партнерства у трудовому праві 

України; 

 розробити конкретні пропозиції щодо шляхів запозичення міжнародного 

досвіду соціального партнерства у трудовому праві України. 

Об’єкт дослідження становить система суспільних відносин, що 

виникають між суб’єктами соціального партнерства. 

Предметом дослідження є проблеми правового регулювання соціального 

партнерства у трудовому праві України. 

Методи дослідження. Методологічною основою наукового дослідження є 

діалектичний метод пізнання правових явищ, який дозволив вирішити 

поставлені завдання щодо аналізу сутності та пошуку вирішення проблем 

правового регулювання соціального партнерства у трудовому праві України. 

Застосування системного методу сприяло виведенню основних понять і 

категорій, таких як: «соціальне партнерство», «суб’єкти соціального 

партнерства», «трудові правовідносини», «об’єкт правовідносин соціального 

партнерства», «правове регулювання», «механізм правового регулювання», 

«міжнародно-правове регулювання соціально-трудового партнерства» (п.п. 1.1, 

2.1, 3.1–3.2, 4.1–4.2). Використання структурного методу виявилося найбільш 

ефективним для побудови цілісної структури напрямів подальшого розвитку 

правового регулювання соціального партнерства у трудовому праві України (п. 

5.2), а також дозволило сформувати структуру правовідносин соціально-

трудового партнерства в Україні (п. 3.2). Історичний метод наукового 

дослідження застосовано для з’ясування особливостей розвитку соціального 

партнерства у трудовому праві України, визначення конкретних періодів його 

становлення (п. 1.2). Завдяки методу порівняльно-правового аналізу проведено 

загальнотеоретичну характеристику щодо запозичення міжнародного досвіду 

соціального партнерства у трудовому праві України (п. 5.3). За допомогою 
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логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат в означеній сфері 

(п.п. 1.1, 3.1–3.2, 4.1–4.2); а використання формально-логічного, а також методу 

моделювання допомогло сформулювати пропозиції щодо вдосконалення 

правового регулювання соціального партнерства у трудовому праві в Україні 

(п.п. 5.1–5.3). 

Нормативною основою роботи слугують нормативно-правові акти 

національного законодавства радянського та сучасного періодів, проекти законів 

та інших нормативних документів. Дисертант також вивчав досвід оптимізації 

соціального партнерства зарубіжних держав, який може бути враховано і 

використано в Україні. 

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації склали наукові 

праці фахівців у галузі філософії, загальної теорії держави і права, теорії 

управління та трудового права, інших галузевих правових наук, у тому числі 

зарубіжних дослідників. 

Інформаційну та емпіричну основу дослідження складають наукові 

матеріали, зміст яких присвячений проблемам правового регулювання 

соціального партнерства у трудовому праві України, узагальнення практичного 

застосування норм законів та підзаконних актів, норм зарубіжних правових актів 

у сфері соціального партнерства, політико-правова публіцистика, довідкові 

видання, статистичні матеріали, статистичні дані і фактологічні матеріали щодо 

оптимізації соціального партнерства в Україні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших комплексних досліджень правових проблем у сфері соціально-

трудового партнерства в Україні. У результаті проведеної роботи визначено 

концептуальні основи подальшого розвитку правового регулювання соціального 

партнерства у трудовому праві України, сформульовано низку нових наукових 

положень та висновків, запропонованих особисто здобувачем. 

До найбільш значущих належать нижченаведені: 
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вперше: 

 визначено специфічні принципи соціального партнерства: 1) принцип 

подолання конфронтації, який підкреслює, що особливістю соціального 

партнерства й форм його зовнішнього вираження є спрямування всієї діяльності 

на подолання існуючих суперечностей. Це виявляється в неодмінній формі 

підтвердження досягнення згоди – підписанні договорів чи угод; 2) принцип 

спрямованості на результат – у підсумку мають залишитися задоволеними всі 

сторони; 3) принцип взаємодії, який полягає в тому, що можливо досягнути мети 

переговорів, лише йдучи один одному назустріч; 

 виокремлено ознаки правовідносин соціального партнерства у трудовому 

праві: (1) наділення їх суб’єктів як спільними, так і протилежними інтересами; 

(2) багаторівневість; (3) чітко визначений суб’єктний склад на кожному з рівнів 

його здійснення; (4) вольовий характер; (5) охорона державою інтересів їх 

суб’єктів; (6) можливість (а в деяких випадках і необхідність) участі 

колективних суб’єктів у правовідносинах; (7) можливість здійснення як 

двостороннього, так і тристороннього співробітництва; (8) спрямування процесу 

на досягнення між сторонами консенсусу як кінцевої мети відповідних 

правовідносин; (9) не обмеженість часом, їх тривалість прямо залежить від 

ефективності співробітництва сторін; (10) спрямованість переважно на 

регулювання соціально-трудових і пов’язаних з ними відносин; 

 систематизовано ознаки сучасної системи суб’єктів соціального 

партнерства, до яких належать: (1) рівноправність таких суб’єктів; 

(2) формування цієї системи на принципі трипартизму; (3) тісний взаємозв’язок 

системи суб’єктів соціального партнерства із системою його сторін; 

(4) пірамідоподібна структура цієї системи; (5) переважно колективний характер 

суб’єктів системи соціального партнерства; (6) напівзакритість системи; 

(7) неспеціалізованість суб’єктів, які входять до системи соціального 

партнерства (за деякими винятками); (8) необмеженість форм взаємодії суб’єктів 

в середині системи; 
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 встановлено, що відмінності статусу окремих суб’єктів соціального 

партнерства зумовлюються: (1) наявністю в них статусу основних або 

факультативних суб’єктів; (2) поділом останніх на такі, що належать до органів 

публічної адміністрації, й такі, які не наділені владними повноваженнями; (3) 

поділом суб’єктів на такі, що відповідають і не відповідають критеріям 

репрезентативності; (4) поділом представників сторін соціального партнерства 

на тих, які діють виключно в силу положень законодавства (органи державної 

влади й органи місцевого самоврядування), тих, які автоматично, за 

законодавством вважаються представниками тієї чи іншої сторони соціального 

партнерства на певному його рівні (професійні спілки й організації 

роботодавців), а також тих, які представляють інтереси суб’єктів соціального 

партнерства на підставі спеціально наданих їм повноважень; (5) дуалістичним 

характером участі відповідних суб’єктів у відносинах соціального партнерства 

(наприклад, сторони держави, яка виступає водночас у ролі соціального 

партнера, що є одним з рівноправних суб’єктів, а також у ролі самостійного 

регулятора суспільних відносин, уповноваженого створювати імперативні 

правила поведінки); 

 запропоновано основні шляхи запозичення Україною позитивного 

досвіду європейських держав у сфері соціального партнерства, які включають: 

(1) закріплення на законодавчому рівні обов’язкової участь представників 

професійних спілок у центральних органах виконавчої влади у сфері формування 

та реалізації соціально-економічної політики; (2) розробка механізму залучення 

бізнесу до розвитку соціального партнерства; (3) закріплення на законодавчому 

рівні механізму ефективного професійного навчання дорослого населення; (4) на 

законодавчому рівні доцільно запровадити чіткий механізм державного 

контролю за дотриманням норм соціального партнерства; (5) стимулювання 

бізнес-структури до розробки й розвитку внутрішньої корпоративної культури 

на підприємствах, в установах та організаціях (за зразком Великої Британії); 



12 

 

 

удосконалено: 

 поняття соціального партнерства під яким запропоновано розуміти метод 

досягнення консенсусу у взаємовідносинах роботодавців і працівників, що 

відбувається під контролем і за участі держави, дозволяє подолати 

конфронтацію щодо широкого кола проблем і має на меті забезпечення для 

працівників належних та гідних умов праці, а для роботодавців – високу 

ефективність праці й отримання прибутку; 

 основні ознаки соціального партнерства: (а) можливість (в окремих 

випадках, визначених Законом) як тристороннього, так і двостороннього 

співробітництва; (б) обмежене коло суб’єктів, уповноважених брати участь у 

соціально-партнерських відносинах; (в) спрямованість процесу на досягнення 

консенсусу між сторонами; (г) участь держави як сторони й регулятора відносин 

соціального партнерства; (ґ) тривалість процесу до моменту подолання всіх 

розбіжностей між сторонами; 

 розуміння правовідносин соціально-трудового партнерства як 

специфічних колективних трудових відносин, що здійснюються з метою 

досягнення взаєморозуміння у відносинах роботодавців і працівників, 

відбуваються під контролем та (або) за участі держави, дозволяють подолати 

протистояння інтересів суб’єктів у спільних відносинах і сприяють досягненню 

такого рівня розвитку відносин, який задовольнить кожну сторону; 

 класифікація поділу функцій соціального партнерства: (1) загальні 

(функції, завдяки яким соціальне партнерство сприяє розбудові України як 

сучасної європейської держави, в якій дотримуються європейські стандарти 

демократії): (а) сприяння розбудові громадянського суспільства, (б) сприяння 

демократизації держави, (в) забезпечення еволюції системи державного влади й 

управління; (2) спеціальні (функції, що сприяють досягненню мети конкретних 

соціально-партнерських відносин)  (а) захисту прав та інтересів громадян, 

роботодавців і держави, (б) налагодження двостороннього діалогу між так 

званими керуючими й керованими елементами системи; (3) допоміжні 
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(допоміжні функції, які служать для забезпечення загальних функцій) – 

(а) визначення і зближення позицій сторін суспільно-партнерських відносин, (б) 

досягнення спільних домовленостей між сторонами суспільно-партнерських 

відносин, (в) прийняття узгоджених рішень як кінцевої мети партнерських 

переговорів; 

 визначення механізму правового регулювання соціального партнерства 

як внутрішньовпорядковану систему правових засобів (нормативно-правові акти, 

колективні договори, принципи, методи, гарантії), які в сукупності й цілісності 

забезпечують ефективне правове регламентування суспільних відносин у сфері 

взаємозв’язків між державою, працівниками й роботодавцями і забезпечують 

ефективне й реальне соціальне партнерство між усіма сторонами відповідних 

правовідносин; 

дістали подальшого розвитку: 

 розуміння суб’єктів соціального партнерства як юридичних і фізичних 

осіб – представників працівників, роботодавців, держави (а в окремих випадках – 

і органів місцевого самоврядування) як сторін такого партнерства, а також 

допоміжних суб’єктів – примирних, посередницьких, консультаційних структур 

тощо, які за допомогою власних або делегованих їм прав та обов’язків 

уповноважені брати учать у відносинах соціального партнерства з метою 

забезпечення соціальної згоди, заснованої на узгоджених взаємовигідних 

рішеннях як його сторін, так і суб’єктів; 

 визначення правового статусу суб’єктів соціального партнерства під 

яким запропоновано розуміти систему взаємопов’язаних, зафіксованих у 

нормативно-правових актах прав та обов’язків суб’єктів, які беруть участь у 

відносинах, що охоплюють формування й реалізацію державної соціальної й 

економічної політики, регулювання трудових, соціальних та економічних 

відносин; 

– обґрунтування тенденцій подальшого розвитку правового регулювання 

соціального партнерства у трудовому праві, які включають: (1) розробку 

механізму зайнятості населення в умовах глобальної комп’ютеризації й 
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автоматизації виробничого процесу; (2) реформування механізму стимулювання 

сторін соціального партнерства щодо взаємної співпраці й ведення соціального 

діалогу з метою запобігання виникненню трудових спорів і конфліктів; (3) 

кардинальні зміни в організації трудових відносин між працівником, з одного 

боку, й роботодавцем – з іншого (забезпечення державних гарантій щодо 

можливості працевлаштування, розробка політики щодо соціально-економічних 

стимулів для працівників і роботодавців); (4) поступова інтеграція соціального 

партнерства до громадянського суспільства; (5) залучення бізнесу до системи 

гарантій соціального діалогу; 

 підходи до етапізації становлення й розвитку соціального партнерства у 

трудовому праві України: І (середина ХІХ – перші роки ХХ століття) – 

зародження соціального партнерства в трудовому праві; ІІ (перші роки ХХ ст. – 

1917 рік) – стрімкий розвиток соціально-партнерських відносин; ІІІ (1917 – 1939 

рр.) – соціальне партнерство після революційних подій; ІV (1945–1991 рр.) – 

занепад соціального партнерства у післявоєнний період; V (1991 р. – до 

сьогодення) – сучасний етап еволюції соціального партнерства в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані: 

 у науково-дослідній діяльності  з метою заповнення прогалин у науці 

трудового права щодо системних знань про правові проблеми в сфері соціально-

трудового партнерства; 

 у правотворчій діяльності – при удосконаленні нормативно-правового 

регулювання соціального партнерства у трудовому праві України; 

 у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить підвищити рівень ефективності правовідносин у сфері соціального 

партнерства; 

 у навчальному процесі – під час проведення лекцій та практичних 

занять з навчальної дисципліни «Трудове право України». 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 



15 

 

 

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення, а також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних 

конференціях: «Наукові здобутки молодих науковців-правоохоронців» (м. Київ, 

2014 р.), «Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики» (м. Львів, 

2014 р.), «Адміністративно-правова протидія корупції» (м. Харків, 2015 р.), 

«Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та 

перспективи його вдосконалення» (м. Київ, 2015 р.), «Публічне адміністрування 

в сфері внутрішніх справ» (м. Київ, 2015 р.), «Пріоритетні проблеми юридичної 

науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» (м. Київ, 2015 р.), «Наукові 

дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ 

століття» (м. Київ, 2015 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у одній одноосібній монографії, шістнадцяти статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України, п’ятьох статтях – у 

наукових виданнях інших держав, а також у семи тезах доповідей і повідомлень 

на науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

 

1.1 Поняття та ознаки соціального партнерства у трудовому праві України 

 

Євроінтеграційний курс України стимулює створення нових форм 

взаємодії людини й держави, розвиток і вдосконалення вже існуючих механізмів. 

Однією з основних потреб цього процесу є злам старої радянської системи з 

«керуючими» (в особі органів управління) й «керованими»; цю роль, власне, все 

ще виконує громадянське суспільство. Соціальне партнерство, як складне й 

багатогранне юридичне поняття, є чинником, що сприяє перетворенню 

управлінських принципів на принципи партнерства і взаємодії, перевіреним на 

рівні демократичних країн механізмом розвитку ринкової економіки, 

спрямованим на ефективне забезпечення прав і свобод громадян, надання їм 

належних умов для життя, праці й розвитку.  

Права і свободи людини ще й досі не стали найвищою соціальною 

цінністю. Незважаючи на те, що наша держава проголошена соціальною, 

реалізація ряду соціальних та економічних прав є вельми проблемою. 

Насамперед, це стосується таких прав, як право на працю, відпочинок, на 

достатній життєвий рівень, охорону здоров’я, соціальне забезпечення, на 

об’єднання тощо. Реалізація прав людини залежить не стільки від їх офіційного 

визначення та закріплення, скільки від конкретної політики держави, 

спрямованої на створення механізму їх реалізації, більш активної участі 

громадян у політичному, економічному, соціальному житті суспільства [1, с. 79]. 

У науковій літературі широко розповсюджена думка, що найважливішою 

сферою соціального партнерства є сфера соціально-трудових відносин, яка 

постала внаслідок еволюції суспільства і в результаті якої непримиримі класові 

протистояння трансформуються у протиріччя та конфлікти значно нижчого 
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рівня, що вирішуються організаціями – профспілками і об’єднаннями 

роботодавців за умов контролю держави [2] 

Соціальне партнерство становить собою легітимну форму вирішення 

соціальних протиріч і трудових конфліктів (спорів). Воно є цивілізованим 

шляхом до здійснення співробітництва між різноманітними соціальними 

групами й державою, пошуком можливостей для досягнення вигідної всім згоди, 

способом подолання соціальної напруги через досягнення консенсусу.  

За останні роки законодавство, предметом урегулювання якого служать 

відносини соціального партнерства, здолало шлях значного оновлення. Цей 

процес, безумовно, позитивний для України, хоча і проходить досить повільно. 

Ось чому в даному контексті важливою є процедура адаптаційного 

впровадження в систему національного права здобутків європейських 

демократичних держав, де соціальне партнерство виступає важливим чинником 

у функціонуванні будь-якого підприємства незалежно від форми власності. 

Розвиток соціального партнерства в Україні став об’єктивною вимогою часу, а 

тому чим швидше й ефективніше він буде проходити, тим раніше країна досягне 

рівня сучасних європейських держав. 

Із урахуванням актуальності проблеми правового регулювання соціального 

партнерства це питання достатньо глибоко досліджувалося вітчизняними 

науковцями. З моменту проголошення незалежності України особливості 

соціального партнерства й соціального діалогу досліджували такі вчені: 

Н.Б. Болотіна, Н.В. Балабанова, В.С. Венедиктов, Г.С. Гончарова, 

В.В. Жернаков, І.В. Зуб, Д.О. Карпенко, В.І. Комарницький, Л.І. Лазор, 

А.Р. Мацюк, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, В.Г. Ротань, 

М.П. Стадник, Б.С. Стичинський, Г.А. Трунова, О.А. Трюхан, Н.М. Хуторян, 

Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та ін. 

Проте сучасний соціально-економічний стан України й поступовий її 

перехід до ринкової економіки спричинив перевагу договірного регулювання 

трудових відносин над державним, що, безсумнівно, призвело до 

переосмислення явища соціального партнерства й на сьогодні викликає 
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необхідність аналізу останнього та його ознак у трудовому праві країни. Що ж 

становить собою ця категорія трудового права?  

Великий тлумачний словник української мови термін «соціальний» 

визначає як «пов’язаний із життям і стосунками людей у суспільстві; суспільний; 

громадський» [3, c. 1360]. У цьому ж словнику термін «партнерство» 

роз’яснюється як (а) положення партнера, того, хто бере участь із ким-небудь у 

спільній справі, занятті; (б) узгодження, злагодження дії учасників спільної 

справи; (в) взаємні відносини, контакти держав, громадських угруповань, 

підприємств та ін., засновані на взаємовигідності й рівноправності [3, с. 890]. 

Іншими словами, соціальне партнерство можна пояснити як засновані на 

принципах взаємовигідності й рівноправності взаємовідносини держави, 

громадських угруповань (у нашому випадку – роботодавців) та інших суб’єктів 

(а саме працівників) з метою дотримання їх прав, свобод і суспільних інтересів. 

Поняття «соціальне партнерство» на законодавчому рівні вперше було 

задіяно в Указі Президента України «Про національну раду соціального 

партнерства» за № 34/93 від 8 лютого 1993 року [4], а от своє закріплення 

отримало лише з прийняттям 24 травня 2001 року Закону України «Про 

організації роботодавців». І хоча обидва нормативно-правові акти втратили силу, 

чинне законодавство не містить іншого трактування цього поняття. Так, ст. 1 

наведеного Закону визначила соціальне партнерство як систему колективних 

відносин між найманими працівниками, роботодавцями й виконавчою владою, 

виступаючими сторонами такого партнерства при реалізації їх соціально-

економічних прав та інтересів [5]. У зв’язку із цим відмічаємо, що точка зору 

законодавця в цьому випадку повністю співпадає з вихідною з тлумачного 

словника позицією. Не дивлячись на те, що на момент її формулювання вона 

цілком відповідала вимогам часу, але подальшого розвитку та удосконалення на 

законодавчому рівні не отримала. 

Повертаючись до існуючих у сучасній юридичній теорії формулювань, 

вважаємо, що Великий енциклопедичний юридичний словник інтерпретує 

соціальне партнерство вдаліше, ніж законодавець, у 2-х значеннях: (1) як 
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систему розвинених взаємозв’язків між працівниками, роботодавцями й 

державою на засадах співробітництва, компромісів, узгоджених рішень з питань 

соціально-трудових відносин, (б) як принцип соціальної політики держави, що 

забезпечує справедливість розподілу матеріальних ресурсів між сторонами 

соціальних відносин в умовах ринкової економіки [6, с. 825, 826].  

Наведене трактування видається дещо влучнішим, адже те, яке закріплено 

в законодавстві, характеризує соціальне партнерство виключно у вузькому 

розумінні. Тому помилковим вважаємо твердження, що соціальне партнерство – 

це лише дво- чи тристороння взаємодія із соціально-трудових питань, бо, в 

дійсності, це водночас також один з основоположних принципів трудового права 

й важливий його інститут.  

Багато аспектів соціального партнерства відображає визначення, 

запропоноване в енциклопедичному словнику із соціології 1998 р., де його зміст 

розкривається як складний, багатоплановий соціальний феномен, властивий 

цивілізованому суспільству ринкової економіки; специфічний тип соціально-

трудових і пов’язаних із ними економічних і політичних відносин, що забезпечує 

баланс реалізації інтересів основних груп суспільства; цивілізований метод 

регулювання соціально-трудових відносин, заснований, насамперед, на 

переговорах та укладанні відповідних угод і колективних договорів, програм чи 

угод на визначені терміни. Аналізуючи подальший текст словникового 

визначення терміна, яке є відображенням точки зору багатьох вітчизняних 

дослідників, знаходимо, що соціальне партнерство може бути двостороннім – 

між підприємцем та профспілками або тристороннім – між представниками 

уряду, підприємцями та профспілками, здійснюватися на рівні окремого 

підприємства, регіону чи галузі у формі укладення договорів [7, с. 383-384], з 

чим важко погодитися. Адже за усталеною міжнародною практикою і за 

визначенням Міжнародної організації праці (МОП) та стандартами ЄС 

двосторонній діалог між соціальними партнерами та трипартизм між 

соціальними партнерами та державою може приводити до укладання договорів, з 
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чого випливає, що укладання договорів і угод є елементом соціального діалогу 

[8; 9; 10]. 

На сьогодні в правовій доктрині існує багато думок щодо соціального 

партнерства, але всі вони головним чином визначають його мету, місце, 

принципи тощо. Наприклад: інститут трудового права [11, с. 125; 12, с. 436]; 

його принцип; правовий механізм регулювання колективних відносин [13, с. 

237]; система відносин між найманими працівниками, роботодавцями, 

виконавчою владою в процесі реалізації їх соціально-економічних інтересів [14, 

с. 195]; елемент механізму захисту трудових прав працюючих [15, с. 108]; метод 

і механізм регламентування соціально-трудових відносин і вирішення 

суперечностей між працівниками й роботодавцями [16, с. 48-57]; гарантії 

забезпечення соціальної відповідальності роботодавців і забезпечення соціальної 

злагоди [17, с. 421]. 

Тому, варто більш детальніше розглянути наяві позиції науковців щодо 

вказаного питання. Пропонуємо погодитися з Г.І. Чанишевою, яка розрізняє 

конструкцію «соціальне партнерство у сфері праці» у 2-х значеннях: широкому й 

вузькому. У широкому розумінні соціальне партнерство тлумачиться 

дослідницею як система взаємодії працівників і роботодавців через їх 

представницькі органи (організації) або через органи соціального партнерства 

відповідних рівнів за участю держави з метою досягнення соціального миру. 

Вузьке ж розуміння цього поняття, з точки зору вченої, полягає у 3-х аспектах: 

соціальне партнерство (а) є одним з основних принципів трудового права, 

(б) становить собою сукупність колективних трудових відносин і (в) виступає 

правовим інститутом [18, с. 98]. 

Чимало вчених не відносять соціальне партнерство до принципів 

трудового права. Беручи до уваги, що принципами останнього служать керівні 

ідеї, що виражають сутність норм трудового права, його зміст, порядок 

установлення прав та обов’язків його суб’єктів, гарантії захисту їх прав та 

інтересів [19, c. 92], зазначимо, що у процесі співробітництва держави, 

працівників і роботодавців установлюються обов’язкові для учасників трудових 
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правовідносин правила регулювання праці. Зазначене дає підстави зарахувати 

соціальне партнерство до галузевих принципів трудового права. Подібної позиції 

дотримуються В.В. Жернаков, який виділив соціальний діалог як принцип 

колективно-договірного регулювання відносин у трудовій сфері [20, c. 52], а 

також Н.Б. Болотіна, яка визначила принцип соціального партнерства як 

принцип міжнародно-правового регулювання праці [19, с. 100].  

Колективний характер відносин соціального партнерства полягає в тому, 

що одна або одразу дві сторони останнього обов’язково є колективними 

суб’єктами, оскільки один працівник не може бути стороною таких 

правовідносин, а їх інтереси зазвичай уособлює представницький колективний 

орган. 

Соціальне партнерство, будучи правовии інститутом, становить собою 

сукупність норм трудового права, що регламентують відповідні відносини між 

суб’єктами взаємодії держави, роботодавців і працівників у сфері використання 

найманої праці. Такої ж думки дотримується й Є.І. Чернявська, яка трактує 

правовий інститут соціального партнерства як сукупність ціннісних положень, 

організацій та органів, норм, механізмів, нормативних документів, за допомогою 

яких здійснюється регулювання соціально-трудових відносин як партнерських, 

забезпечується злагода в суспільстві [21, с. 72]. Отже, як бачимо, існують усі 

підстави вважати позицію Г.І. Чанишевої вдалою й досить аргументованою.  

Схожу думку має колектив дослідників у складі С.М. Прилипка, 

О.М. Ярошенка, Н.М. Клименчука, які характеризують соціальне партнерство 

як: (1) правовий інститут, що становить собою сукупність норм права, що 

регламентують групу взаємопов’язаних відносин між працівниками, 

роботодавцями й державою; (2) правовий принцип, що відбиває керівну ідею, 

характеризуючи закономірності узгодження інтересів суб’єктів соціального 

партнерства; (3) суспільні відносини між працівниками, роботодавцями й 

державою, де кожен з їх учасників виступає носієм суб’єктивних прав та 

обов’язків; (4) правовий механізм у регламентації соціально-трудових відносин 

[22, с. 11]. 
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Ми вже дійшли єдиного висновку щодо можливості розгляду соціального 

партнерства як правового інституту і правового принципу. Що стосується 

вираження соціального партнерства як правового механізму, зазначимо, що в 

теорії держави і права механізмом правового регулювання вважається спосіб 

функціонування єдиної системи правого регулювання, який розкривається через 

взаємозв’язки між її складовими елементами [23, с. 108]. Відповідно до цього 

можемо сформулювати поняття «механізм соціального партнерства» як спосіб 

функціонування системи соціально-трудових відносин, що полягає у взаємодії 

працівників, роботодавців і держави. Майже тотожної позиції дотримується 

Г.А. Трунова, зазначаючи при цьому, що досліджуваний механізм включає в 

себе системно організований комплекс юридичних заходів, необхідних для 

досягнення соціальної злагоди в державі, і що завдяки функціонуванню цього 

механізму здійснюється мета соціального партнерства – узгодження інтересів 

сторін останнього та їх діяльності щодо досягнення соціально-економічних прав 

та інтересів, створення гарантій трудових прав працівників [24, с. 3-8]. 

Позиція дослідників з приводу вираження соціального партнерства як 

суспільних відносини між працівниками, роботодавцями й державою потребує 

певного уточнення й деякого доповнення, адже з їх формулювання не зовсім 

зрозуміло, з приводу чого і в якому вигляді здійснюється така взаємодія. Але в 

цілому вважаємо їх позицію вдалою. 

У сучасній науковій літературі соціальне партнерство характеризується 

неоднозначно й багатоаспектно. Як переконує С.Б. Жданенко, таке партнерство є 

соціально-правовим інститутом, зміст якого становлять урегульовані нормами 

права відносини між головними суб’єктами ринкової економіки – 

роботодавцями й найманими працівниками, а також профспілками та іншими 

громадськими організаціями, що забезпечують співробітництво й узгодження 

інтересів шляхом взаємних поступок і компромісів [25, с. 8]. Серед позитивних 

моментів відмітимо визнання цією дослідницею соціального партнерства як 

правового інституту, серед недоліків – вузьке трактування даного поняття. 
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С. В. Бакуменко під поняттям «соціальне партнерство» пропонує розуміти 

результат цивілізованої діяльності, певної соціальної технології, що спрямована 

на здобуття кожною із сторін взаємозадовільних рішень у соціально-трудових 

відносинах; динамічне поняття, що існує в межах демократичного суспільства за 

певних соціально-політичних та економічних умов; результат співпраці 

заінтересованих сторін; суспільна система, яка діє в межах ідеологічного, 

політичного та економічного простору; ідея, винахід суспільства, саме його 

соціал-демократичної частини, яка замість протистояння і боротьби підприємців 

та найманих працівників пропонує їхнє співробітництво та соціальну злагоду; 

стабілізуючий вектор докладання зусиль сторін соціально-трудових відносин із 

регулювання соціальної політики та забезпечення сталої якості трудового життя 

[26, с. 175-176]. 

В.В. Жернаков, наприклад, у результаті дослідження правового 

регулювання соціально-трудових відносин, охарактеризував соціальне 

партнерство як правову форму реалізації соціально-трудових відносин [27, с. 44]. 

Зауважимо, що така позиція відрізняється від позицій інших дослідників і є дещо 

некоректною: з його визначення не можна зрозуміти, на підставі чого можна 

вважати соціальне партнерство саме формою реалізації і як саме вона 

відбувається. Ось чому вираження соціального партнерства як правової форми 

вбачається спірним. 

Цікавою є думка російської дослідниці А.А. Крижанівської, яка дійшла 

висновку, що соціальне партнерство є методом вирішення соціально-

економічних проблем і регулювання трудових відносин на підставі взаємних 

переговорів між найманими працівниками й роботодавцями за участю й 

посередництва держави [28, с. 43].  

Вважаємо більш доцільним трактування соціального партнерства як 

методу, ніж як форми реалізації правових норм, оскільки процес колективних 

переговорів відбувається шляхом виконання конкретних кроків кожною зі 

сторін, що в кінцевому результаті сприяє досягненню конкретної мети, 
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поставленої перед учасниками такої взаємодії. Отже, це цілком відповідає 

загальновизнаному розумінню терміна «метод». 

М.В. Токарєва тлумачить соціальне партнерство як особливу систему 

відносин між головними учасниками виробничого процесу, що дозволяє 

встановити розбіжності соціально-економічних інтересів, узгодити їх переважно 

шляхом переговорів через пошуки взаємоприйнятих рішень [29, с. 327, 328]. 

Отже, соціальне партнерство можна виразити як систему правовідносин, адже 

кожен їх елемент (суб’єкт) є цілком і повністю залежним один від одного в цій 

взаємодії й саме в цій співпраці народжується істина, тобто взаємовигідні для 

всіх сторін умови здійснення соціально-трудового процесу. Із цієї точки зору 

наведена позиція вбачається вдалою. 

Нам імпонує також позиція Ю.П. Дмитренка, який характеризує соціальне 

партнерство як добровільну, засновану на незалежності й рівноправності сторін 

тісну взаємодію (діалог, переговори) об’єднань працівників, роботодавців, а в 

окремих випадках i держави в перебігу розроблення, прийняття, зміни й 

застосування соціально-трудових норм [30, с. 146]. Позитивним зазначимо 

підкреслення правником практичного застосування у відносинах соціального 

партнерства принципів добровільності, незалежності й рівноправності сторін. 

Принцип добровільності в цьому випадку полягає в гарантуванні, що кожна 

сторона наділена правом вибору форми соціального партнерства, самостійного 

встановлення ступеня взаємодії з іншими сторонами. Іншими словами, цей 

принцип категорично виключає застосування будь-якого виду примусу у 

відносинах соціального партнерства. Принцип незалежності не допускає 

можливості однієї сторони, керуючись своїми можливостями, впливати на 

позицію чи рішення іншої. Кожна сторона, вступаючи у взаємовідносини, 

наділяється відповідними правами й обов’язками, діє від свого імені чи від імені 

осіб, які її уповноважили, а також у власних інтересах. Принцип рівноправності 

сторін полягає в тому, що працівники й роботодавці, вступаючи у відносини 

соціального партнерства, володіють тотожними правами й обов’язками. Серед 

недоліків виділимо закріплення ознак біпартизму, хоча для досліджуваного 
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правового інституту в Україні характерним є саме трипартизм, можливість 

застосування якого цим автором лише припускається. 

Російський учений А. Шулус тлумачить соціальне партнерство як 

ідеологію цивілізованого суспільства ринкової економіки, яка виступає як 

альтернатива всякої диктатури (класу чи особистості) і спрямована на 

досягнення соціальної стабільності ізлагоди в суспільстві [31, с. 278-279]. В 

інтерпретації білоруського ученого А. Русаковича соціальне партнерство являє 

собою політичну ідеологію і практику цивільно-мирного, неконфронтаційного 

способу регулювання соціальних відносин між групами і класами суспільства 

[32]. В авторській дефініції Д. Неліпи соціальне партнерство визначено як 

система інститутів і механізмів, а також відносин і зв’язків, покликаних 

підтримувати баланс інтересів роботодавців і найманих працівників та сприяти 

досягненню ними взаємоприйнятних рішень як між собою, так із державою 

заради реалізації власних корпоративних ізагальносуспільних цілей [33]. 

Належним чином оцінюючи внесок усіх вищезазначених та інших робіт 

вітчизняних учених у розвиток теорії соціального партнерства, варто зауважити, 

що дослідницьке поле в цій сфері і на сьогодні не позбавлене дискусійних, а 

подекуди й суперечливих положень, які не сприяють наближенню до визначення 

його сутності [34, с. 236] 

На підставі наведеного аналізу позицій правників, пропонуємо авторське 

визначення категорії «соціальне партнерство» в широкому розумінні: це метод 

досягнення консенсусу у взаємовідносинах роботодавців і працівників, що 

відбувається під контролем і за участі держави, дозволяє подолати 

конфронтацію щодо широкого кола проблем і має на меті забезпечення для 

працівників належних і гідних умов праці, а для роботодавців – високу 

ефективність праці й отримання прибутку. 

Слід відмітити, що у вітчизняному законодавстві при визначенні поняття 

досліджуваної правової категорії відбулася заміна соціального партнерства на 

соціальний діалог. Ні Закон України «Про організації роботодавців, їх 

об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22 червнгя 2012 року за № 5026-VI 
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[35], ні чинний Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року 

№ 322-VIII [36] жодним чином не тлумачать поняття «соціальне партнерство», 

що видається неприйнятним.  

Так, поняття «соціальний діалог» у національному законодавстві вперше 

було застосовано в Указі Президента України «Про розвиток соціального діалогу 

в Україні» від 29 грудня 2005 року (втратив чинність 6 квітня 2011 року) 

Законом же «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року 

установлені правові засади організації й порядку ведення соціального діалогу 

[37]. Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх 

у відповідність із Законом України «Про соціальний діалог в Україні» від 17 

травня 2012 року № 4719-VІ внесено зміни до деяких вітчизняних законів 

стосовно приведення їх у відповідність із зазначеним Законом [38]. Так, в Законі 

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

діяльності» від 22 червня 2012 року за № 5026-VІ замість категорії «соціальне 

партнерство» застосовується категорія «соціальний діалог». 

Зазначена зміна відбулася під впливом міжнародно-правової термінології: 

у міжнародній правовій практиці частіше застосовується поняття саме 

«соціальний діалог». До таких міжнародних правових актів належать, зокрема, 

конвенції Міжнародної організації праці, серед яких і ті, які тим чи іншим чином 

оперують поняттям «соціальний діалог», слід виділити наступні: (а) Конвенцію 

про свободу асоціації та захист права на організацію № 87 [39], (б) Конвенцію 

про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних 

переговорів № 98 [40], (в) Конвенцію про захист права на організацію та 

процедури визначення умов зайнятості на державній службі № 151 [41] і 

(г) Конвенцію про сприяння колективним переговорам № 154 [42], а також 

Рекомендацію МОП щодо процедур визначення умов зайнятості на державній 

службі № 159 [43]. 

Закон України «Про соціальний діалог в Україні» трактує соціальний 

діалог як процес визначення і зближення позицій, досягнення спільних 

домовленостей і прийняття узгоджених рішень сторонами такого діалогу, що 
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представляють інтереси працівників, роботодавців, органів виконавчої влади й 

органів місцевого самоврядування з питань формування й реалізації державної 

соціальної й економічної політики, регулювання трудових, соціальних та 

економічних відносин [37]. 

З приводу наведеної дефініції серед вітчизняних учених не перший рік 

точаться дискусії, оскільки існують 3 підходи до поділу понять «соціальне 

партнерство» й «соціальний діалог». За першим соціальний діалог є елементом 

соціального партнерства. Прихильницею цієї теорії є, зокрема, О.С. Арсентьєва, 

яка переконана в хибній підміні розглядуваних понять у вітчизняному 

законодавстві, оскільки соціальне партнерство є метою врегулювання соціально-

трудових відносин, а соціальний діалог є лише елементом системи такого 

партнерства [44, с. 226, 227].  

За другим – поняття «соціальне партнерство» й «соціальний діалог» є 

тотожними. Прихильником цієї думки є російський учений І.Я. Кисельов, який 

стверджує, що категорія «соціальний діалог», використовувана у практиці країн 

Західної Європи, а також у визначеннях МОП, є тотожною поняттю «соціальне 

партнерство», використовуваному в російському законодавстві [45, 123]. 

Позиція російського дослідника розглядається нами тому, що трактування 

інституту соціального партнерства у трудовому праві Російської Федерації є 

схожим до розуміння його у вітчизняній правовій теорії. Цю думку поділяє й 

М.В. Сорочишин, який доходить такого висновку на підставі схожого аналізу 

актів МОП і законодавства Європейського Союзу [46, с. 411]. 

На думку С.А. Єгорова, соціальне партнерство – це якісно більш високе і 

змістовно більш широке в порівнянні з соціальним діалогом явище [47, c. 16] 

Отже, відштовхуючись від етимології термінів «партнерство» і «діалог», 

можемо стверджувати, що перший означає сукупність узгоджених і злагоджених 

дій учасників спільної справи [3, с. 890], в той час як другий – переговори [3, 

с. 302]. Інакше кажучи, вступаючи у відносини партнерства, особа наділяється 

значною кількістю прав, можливостей і повноважень, а ось при веденні діалогу 

сторони обмежені виключно здійсненням переговорів. Із цієї точки зору, беручи 
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до уваги поняття «соціальне партнерство» й «соціальний діалог», ми 

переконуємось, що перше є значно ширшою категорією, однією з форм якої є 

саме соціальний діалог. Однак, враховуючи те, що у світлі останніх змін у 

законодавстві поняття «соціальний діалог» фактично замінило категорію 

«соціальне партнерство», зробимо припущення, що оперування у правовій теорії 

науки трудового права України цими поняттями як синонімічними не є 

помилкою.  

Третій підхід полягає в тому, що соціальний діалог і соціальне партнерство 

– це 2 самостійних, незалежних один від одного поняття. Як підкреслює, 

В.О. Процевський, соціальний діалог – це процес визначення і зближення 

позицій його учасників, що відбувається у формі консультацій чи переговорів. 

Соціальне партнерство розкривається вченим як досягнення спільних 

домовленостей і прийняття узгоджених рішень суб’єктами правовідносин у 

сфері застосування найманої праці [48, с. 280]. Г.А. Трунова переконує, що 

поняттям «соціальний діалог» охоплюються лише такі форми соціального 

партнерства, як колективні переговори й консультації. Нею виділяються форми 

діяльності сторін такого партнерства, а саме: організація контрольних 

механізмів, участь працівників в управлінні підприємством, примирно-

посередницькі процедури з вирішення колективних трудових спорів [49, c. 48]. 

Зазначені правознавці припускають паралельне існування цих двох понять 

незалежно одного від другого, аргументуючи це можливістю віднесення 

існуючих форм соціального партнерства (діалогу) до обох категорій. Але такий 

підхід все ж вважаємо хибним з причин, обґрунтованих раніше, в тій же мірі, як і 

синонімізацію цих понять і співвідношення соціального діалогу й партнерства як 

цілого й частини.  

У дійсності ж зовнішніх форм вираження соціального партнерства існує 

безліч, а кожен дослідник має власне бачення цього переліку, оскільки більшість 

із них не регламентовані на законодавчому рівні, хоча тим чи іншим чином 

можуть бути використані при врегулюванні розбіжностей, що виникають у 

сторін. 
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Наприклад, П.Д. Пилипенко виділяє такі його форми: (а) проведення 

спільних консультацій щодо регулювання соціально-трудових відносин; 

(б) ведення колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод; 

(в) розгляд і вирішення розбіжностей, що можуть виникати між соціальними 

партнерами, й колективних трудових спорів (конфліктів); (г) участь працівників 

в управлінні організацією [50, с. 30]. Таке виокремлення є вдалим, оскільки 

серед широкого спектру форм виділено найпоширеніші та найефективніші саме 

в українських реаліях.  

С.О. Казаков зазначає, що соціальне партнерство здійснюється у таких 

формах: (1) колективних переговорів з підготовки проектів колективних 

договорів, угод і укладення колективних договорів, угод; (2) взаємних 

консультацій (переговорів) з питань регулювання трудових відносин та інших 

безпосередньо пов’язаних з ними відносин, забезпечення гарантій трудових прав 

працівників і вдосконалення трудового законодавства та інших нормативних 

правових актів, містять норми трудового права; (3) участі працівників, їх 

представників в управлінні організацією; (4) участі представників працівників і 

роботодавців у вирішенні трудових спорів; (5) участі роботодавців та їх 

об’єднань, професійних спілок та інших представницьких органів працівників у 

сприянні зайнятості населення; (6) участі представників працівників і 

представників роботодавців в управлінні державними позабюджетними 

фондами; (7) спільних дій роботодавця, представників роботодавця, працівників 

і представників працівників щодо забезпечення вимог охорони праці, 

попередження виробничого травматизму та професійних захворювань [51, c. 34-

35] 

До форм соціального партнерства І.А. Шерепера відносить: (а) загальні 

консультації, (б) колективні договори, (в) складання договорів та угод, (г) угоди 

на вищому рівні соціально-економічної політики, (ґ) розв’язання колективних 

трудових спорів та їх запобігання, (д) організацію примирних та арбітражних 

процедур, (е) участь найманих працівників в управлінні виробництвом, 

(є) участь представників сторін у роботі органів соціального партнерства, 
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(ж) загальне управління фондами соціального партнерства, (з) участь найманих 

працівників у доході, (и) розгляд претензій і розбіжностей, що виникли між 

сторонами, (і) обмін інформацією, (ї) контроль за виконанням спільних 

домовленостей [52, с. 191]. Цей дослідник також по-своєму має рацію, оскільки 

соціальне партнерство надає своїм суб’єктам широкий спектр можливостей 

задля врегулювання розбіжностей і досягнення спільної згоди. Ось чому 

вважаємо доцільним розробити й законодавчо закріпити механізми кожної з 

форм, бо це служить гарантією побудови в Україні демократичної європейської 

держави. 

Як уже зазначалось, у вітчизняному законодавстві поняття «соціальний 

діалог» поступово замінило поняття «соціальне партнерство». Отже, нобхідно 

дослідити форми, закріплені законодавством України про соціальний діалог. 

Так, у ст. 8 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 

року № 2862-VI вирізняються такі форми здійснення соціального діалогу, як 

обмін інформацією, консультації, узгоджувальні процедури й колективні 

переговори з укладення колективних договорів та угод [37]. Обмін інформацією 

пояснюється законодавцем як метод з’ясування позицій сторін переговорів з 

метою досягнення домовленостей, подолання суперечностей і прийняття 

спільних рішень з питань, що становлять предмет діалогу. Консультації 

здійснюються з тією ж метою – визначення і зближення сторін переговорів. 

Узгоджувальні процедури полягають у комплексі дій, що мають місце під час 

розроблення проектів нормативно-правових актів, головною метою яких є 

опрацювання компромісних рішень. Колективні переговори з укладення 

колективних договорів та угод здійснюються для досягнення головної мети 

соціального діалогу – укладення колективного договору чи угоди. Законодавчо 

закріплено такі види колективних договорів та угод: а) на рівні національному – 

генеральна угода; б) на галузевому – галузеві (міжгалузеві) угоди; в) на 

територіальному – територіальні угоди; г) на локальному – колективні договори 

[37]. 
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Н.А. Громадська, погоджуючись із наведеним переліком, відзначає, що 

обмін інформацією, консультації й узгоджувальні процедури – це «м’які» форми 

соціального діалогу, а колективні переговори з укладення колективних договорів 

чи угод – «тверді» форми й обґрунтовує це силою зобов’язань учасників діалогу 

[53, с. 15, 16]. 

Цікаво, що в цілому позиції дослідників-правників і вчених-економістів 

щодо форм соціального партнерства сходяться. Наприклад, А.М. Колот і 

О.О. Грішнова перконані, що такий перелік має охоплювати: (а) спільні 

консультації; (б) регулювання колективних переговорів, укладання договорів та 

угод; (в) погодження на вищому (національному) рівні політики доходів і 

соціально-економічної політики в цілому, включаючи основні критерії й 

показники соціальної справедливості, заходи щодо захисту національного ринку 

праці в умовах глобалізації економіки; (г) спільне розв’язання колективних 

трудових спорів (конфліктів), запобігання їм, організація примирних та 

арбітражних процедур; (ґ) участь найманих працівників в управлінні 

виробництвом; (д) участь представників сторін у діяльності органів соціального 

партнерства; (е) спільне управління представниками сторін фондами соціального 

страхування; (є) участь найманих працівників у розподілі прибутку, доходів на 

умовах, визначених колективним договором; (ж) розгляд претензій і 

розбіжностей, виникаючих між сторонами соціального партнерства відповідного 

рівня й залагодження конфліктів за допомогою компромісів, співробітництва й 

узгодження позицій; (з) обмін необхідною інформацією; (и) контроль за 

виконанням спільних домовленостей [54, c. 178, 179]. Отже, спостерігаються ті ж 

самі форми, що й у правовій теорії, з чого робимо висновок, що теорії обох наук 

мають спільне бачення того, в який спосіб має здійснюватися соціальне 

партнерство. У той же час зауважимо, що перелік, запропонований вченими-

економістами, є занадто широким, оскільки більшість із цих форм виконують 

скоріше допоміжні функції для форм, закріплених законодавцем.  

Відзначимо, що Законом «Про соціальний діалог в Україні» виділено 

форми соціального партнерства, що дійсно використовуються на практиці. 
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Проте потрібно підкреслити важливість участі працівників в управлінні 

організацією, що дозволяє їм вносити пропозиції стосовно поліпшення роботи 

підприємства, установи чи організації, а також з питань соціально-культурного й 

побутового обслуговування. Це гарантовано їм ст. 245 Кодексу законів про 

працю України, якою закріплено право й можливість працівників реалізувати 

таку правомочність через загальні збори (конференції), ради трудових 

колективів, професійні спілки та інші органи, уповноважені трудовим 

колективом на представництво. 

Пропонуємо наведену класифікацію форм соціального партнерства 

поділили на 2 групи – форми основні й додаткові. До основних функцій ми 

віднесемо вже згадувані нами, закріплені у ст. 8 Закону «Про соціальний діалог в 

Україні», а саме: (а) обмін інформацією, (б) консультації, (в) узгоджувальні 

процедури, (г) колективні переговори з укладення колективних договорів та 

угод, додавши до цього переліку важливість участі працівників в управлінні 

установами, підприємствами чи організаціями. До додаткових же слід віднести 

будь-які методи, які так чи інакше сприяють досягненню основної мети 

соціального партнерства – згоди між працівниками й роботодавцями з приводу 

важливих соціально-економічних питань.  

Що стосується поділу соціального партнерства на види, то наука трудового 

права (в тому числі і трудового права України) вирізняє 2 основних їх види – 

біпартизм і трипартизм. Із цього приводу П.Д. Пилипенко підкреслює, що 

біпартизм поширено у країнах зі значною роллю держави в урегулюванні 

трудових відносин, до яких, зокрема, слід віднести Сполучені Штати Америки, 

Канаду, Велику Британію та ін. Особливістю такої системи є невтручання 

держави в колективні переговори, що проходять виключно за участю 2-х сторін 

– працівників і роботодавців. Держава ж у виняткових випадках виступає 

арбітром чи посередником при виникненні соціальних конфліктів, а також 

регулятором умов ведення колективних переговорів і певною мірою здійснює 

організаційно-технічне забезпечення останніх [50, с. 29].  
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Трипартизм (тобто співробітництво за участю 3-х сторін) притаманний 

Франції, Німеччині, Австрії та іншим країнам. Цей вид соціального партнерства 

характеризується активною роллю держави у процесі ведення колективних 

переговорів, яка може як виконувати посередницькі функції, так і бути 

самостійною стороною в особі державних органів. Ще однією важливою роллю 

держави при трипартизмі є встановлення мінімальних соціальних гарантій, 

правил ведення колективних переговорів, порядку висування представників від 

сторін на ці переговори й відповідальності за недотримання вимог колективних 

договорів [50, с. 30].  

Для України переважаючим є саме принцип трипартизму. Це засвідчує ст. 

4 Закону «Про соціальній діалог в Україні», яка закріплює багаторівневість 

соціального діалогу. На національному рівні сторонами є працівники в особі 

всеукраїнських об’єднань профспілок, роботодавці в особі всеукраїнських 

об’єднань роботодавців і держава, від імені якої в переговори вступає Кабінет 

Міністрів України. На галузевому рівні суб’єктами переговорів виступають: 

а) працівники, інтереси яких представляють всеукраїнські профспілки та їх 

об’єднання залежно від виду діяльності; б) роботодавці в особі всеукраїнських 

об’єднань організацій роботодавців з урахуванням особливостей конкретної 

галузі; в) держава, яку представляють відповідні центральні органи виконавчої 

влади. На територіальному рівні це: а) профспілки відповідного рівня та їх 

об’єднання, які діють на території певної адміністративно-територіальної 

одиниці, що діють від імені працівників; б) організації роботодавців та їх 

об’єднання відповідної адміністративно-територіальної одиниці; в) місцеві 

органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, які діють від 

імені держави й у межах своїх повноважень.  

Проте на локальному рівні все ж має місце біпартизм, оскільки сторонами 

такого партнерства є первинна профспілкова організація або вільно обрані для 

ведення колективних переговорів представники працівників – з одного боку, і 

роботодавець та/або уповноважені ним представники – з другого. 
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Деякі дослідники (О.А. Більовський, І.І. Серняк) стверджують, що держава 

в соціально-партнерських відносинах є «зайвою», пояснюючи це тим, що вона 

приноситиме більшу користь для розвитку соціального партнерства, якщо 

виконуватиме функції арбітра процесу соціального діалогу й захисника 

загальнонаціональних інтересів [Див.: 55; 56]. 

Варто відмітити, що в Україні перехід від трипартизму до біпартизму поки 

що неможливий. Навіть не дивлячись на останні зміни в законодавстві про 

працю, роль держави в подібних правових інститутах все ще дуже велика, а 

зміна системи не зможе функціонувати без відповідної трансформації 

вітчизняного законодавства. 

Проаналізувавши поняття «соціальне партнерство», його співвідношення з 

іншими правовими категоріями й форми його зовнішнього виявлення, вважаємо 

доцільним виокремити ознаки такого партнерства, тобто загальні риси, 

характерні лише цьому правовому інституту. Так, Г.М. Савранська його 

особливостями називає: (1) формування й визнання ідеології соціального 

партнерства на противагу ідеології соціальної конфронтації; (2) мотивація 

суб’єктів на активну участь у системі соціального партнерства; (3) закріплення 

загальних принципів останнього; (4) створення й розвиток соціально-

економічних і правових інститутів, що забезпечують реалізацію соціально-

партнерських відносин [57, с. 143]. 

Ми приєднуємося до цієї позиції. По-перше, метою соціального 

партнерства є досягнення консенсусу між сторонами, що покликано нівелювати 

будь-які розбіжності, які існували до цього. По-друге, мета соціального 

партнерства полягає в покращенні його умов існування, усунення порушень 

особистих чи колективних прав, свобод та інтересів сторін, тобто, в першу чергу, 

в цій взаємодії мають бути зацікавлені самі сторони, а держава виконує лише 

регуляторну функцію і всіляко сприяє цьому процесу. По-третє, керівні ідеї 

соціального партнерства поширюються на всі рівні його взаємодії незалежно від 

сторін і мети останньої. По-четверте, соціальне партнерство не може бути 
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ефективним без створення відповідної нормативної й допоміжної бази. Отже, 

законодавча функція держави дозволяє активно функціонувати такому процесу. 

П.Б. Семенов називає такі особливості: а) спрямованість соціального 

партнерства на задоволення й реалізацію взаємних інтересів усіх його суб’єктів; 

б) його миротворчий характер; в) адаптованість партнерства, здатність 

змінюватися залежно від конкретних умов [58, с. 57, 58]. Слід зазначити, що 

кожна з перелічених ознак відповідає сутності соціального партнерства. По-

 перше, воно спрямовано на результат, яким у такому випадку є подолання 

суперечностей і досягнення консенсусу. У подібних відносинах жодна сторона 

не повинна бути в програші, а кінцевий результат їх взаємодії має задовольнити 

всі сторони. По-друге, соціальне партнерство є мирним вирішенням спорів, що, в 

свою чергу, дає результат у гідних умовах праці для робітників та високій 

ефективності виробничого процесу, відповідно, для роботодавців. По-третє, 

соціальне партнерство може змінювати свою форму залежно від рівня, сторін та 

причин даного процесу. Тому ми вважаємо дану класифікацію вдалою. 

Л.В. Ярова вирізняє 4 основні ознаки, характерні саме для соціального 

партнерства, а саме: (а) соціальне партнерство становить собою систему 

взаємовідносин з урегулювання трудових та інших пов’язаних з ними відносин; 

(б) його суб’єктами є працівники (їх представники), роботодавці (їх 

представники) й органи державної влади або органи місцевого самоврядування; 

(в) мета соціального партнерства – забезпечення балансу реалізації інтересів 

працівників і роботодавців; (г) ареалом регульованих відносин є соціально-

трудові й пов’язані безпосередньо з ними економічні й політичні відносини [59, 

с. 40]. 

Зауважимо, що така позиція сформована з урахуванням розуміння сутності 

соціального партнерства й потребує певного розширення. З нашого погляду, 

основними ознаками, характерними саме для інституту соціального партнерства, 

є: 

– можливість (в окремих випадках, визначених Законом) як 

тристороннього, так і двостороннього співробітництва; 



36 

 

 

– обмежене коло суб’єктів, уповноважених брати участь у соціально-

партнерських відносинах; 

– спрямованість процесу на досягнення консенсусу між сторонами; 

– участь держави як сторони й регулятора відносин соціального 

партнерства; 

– тривалість процесу до моменту подолання всіх розбіжностей між 

сторонами. 

Першою ознакою соціального партнерства, відміченою нами, є можливість 

як три-, так і двосторонньої співпраці. На сьогодні у відносинах соціального 

партнерства в Україні діє принцип трипартизму, тобто участі в них 3-х сторін – 

працівників, роботодавців і держави. Проте мають місце випадки (деякі навіть 

закріплені в законодавчому порядку), коли лише 2 сторони є уповноваженими 

бути суб’єктами у відносинах соціального партнерства. Пропонуємо детальніше 

розглянути це питання.  

Стаття 4 Закону «Про соціальний діалог в Україні» закріплює здійснення 

соціального діалогу на 4-х рівнях – національному, галузевому, територіальному 

й локальному. Принцип біпартизму діє лише на локальному рівні: у 

правовідносини вступають сторона працівників (первинна профспілкова 

організація, а за її відсутності – представники, вільно обрані для ведення 

колективних переговорів) і сторона роботодавця (сам роботодавець та/або 

уповноважені його представники). Щодо цього звернімося до думки 

Г.А. Трунової, яка переконує, що, незважаючи на присутність окремих елементів 

біпартизму в соціально-трудових відносинах на рівні підприємства, це не 

виключає принципу трипартизму, відповідно до якого здійснюється соціальне 

партнерство в Україні. Адже при укладенні колективного договору на 

локальному рівні сторони включають до його змісту норми колективних угод, 

які були укладені на вищих рівнях соціального діалогу на тристоронній основі 

[49, с. 49]. Така позиція, з нашої точки зору, є неоднозначною. З одного боку, 

дійсно, угоди, що укладаються на рівні підприємства, приводяться у 

відповідність до угод, укладених на вищих рівнях соціального діалогу, в яких 
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участь держави як 3-ї сторони є обов’язковою. Проте з іншого боку, йдеться саме 

про соціальний діалог, що відбувається на певному рівні, про сам процес його 

здійснення, тобто про правовідносини 2-х сторін з приводу нагальних питань, а 

це, однозначно, і є біпартизм. Із цього робимо припущення, що в окремих 

випадках, установлених Законом, двостороннє соціальне партнерство все ж має 

місце. 

Стаття 3 Закону України «Про колективні договори і угоди» визначає 

суб’єктами укладення колективного договору теж 2 сторони – роботодавця й 

одного або декількох профспілкових органів, а за їх відсутності – представників 

працівників, обраних і уповноважених трудовим колективом [60]. Знову ж таки 

йдеться про участь лише 2-х сторін, тобто знову вступає в дію принцип 

біпартизму. Проте ч. 2 цієї ж статті закріплює, що «сторонами колективних угод 

є сторони соціального діалогу, склад яких визначається відповідно до 

законодавства про соціальний діалог. Ця диспозиція свідчить про розмежування 

кількості сторін залежно від характеру правовідносин, оскільки Закон «Про 

соціальний діалог в Україні» встановлює переважання в країні тристороннього 

соціального діалогу.  

Урешті-решт, статті 50 і 51 Закону України «Про зайнятість населення» 

називають права й обов’язки лише роботодавців і професійних спілок як 

суб’єктів соціального діалогу на ринку праці, а ось роль держави жодним чином 

не фіксується [61]. Припустимо, що роль останньої саме в цих відносинах є 

особливою й не потребує законодавчого її закріплення саме в такому порядку. 

Принцип тристороннього співробітництва у сфері праці одержав 

закріплення також у конвенціях і рекомендаціях МОП. Зокрема, Конвенцією про 

сприяння колективним переговорам № 154 установлено, що державні органи 

вживають заходів для заохочення і сприяння розвитку колективних переговорів, 

що є предметом попередніх угод між державними органами й організаціями 

підприємців і працівників, а Рекомендація МОП щодо консультацій та 

співробітництва між державною владою та організаціями підприємців і 

працівників у галузевому та в національному масштабі № 113 передбачає 
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необхідність сприяння консультаціям і співробітництву між державними 

органами й організаціями роботодавців і працівників [62]. Підсумовуючи 

вищевикладене, підкреслимо, що в досліджуваній сфері дійсно спостерігається 

комбінування біпартизму й трипартизму із значним переважанням саме 

принципу тристороннього співробітництва, що отримав своє закріплення в 

законодавчому порядку й на практиці.  

Друга ознака – обмежене коло суб’єктів, уповноважених брати участь у 

соціально-партнерських відносинах, перелік яких отримав своє законодавче 

закріплення у ст. 4 Закону «Про соціальний діалог в Україні». На національному 

рівні такими суб’єктами є: (а) профспілкова сторона (об’єднання професійних 

спілок, що мають статус всеукраїнських); (б) сторона роботодавців (об’єднання 

організацій роботодавців, які мають статус всеукраїнських); (в) сторона органів 

виконавчої влади, суб’єктом якої є Кабінет Міністрів України. 

На галузевому рівні це: (а) всеукраїнські профспілки та їх об’єднання, що 

діють у межах певного виду або кількох видів економічної діяльності; 

(б) сторона роботодавців (всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, що 

діють у межах певного виду або кількох видів економічної діяльності); 

(в) сторона органів виконавчої влади (її відповідні центральні органи). 

На територіальному рівні вступають у дію: (а) профспілкова сторона 

(профспілки відповідного рівня та їх об’єднання, що діють на території певної 

адміністративно-територіальної одиниці; (б) сторона роботодавців (організації 

роботодавців та їх об’єднання, що діють на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці; (в) сторона органів виконавчої влади 

(місцеві органи виконавчої влади, що діють на території певної адміністративно-

територіальної одиниці або відповідні органи місцевого самоврядування). 

На локальному рівні – це: (а) сторона працівників (первинні профспілкові 

організації, а в разі їх відсутності – вільно обрані для ведення колективних 

переговорів представники (представник) працівників; (б) сторона роботодавця 

(роботодавець та/або уповноважені ним представники). 
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Власне, особливість соціального партнерства полягає в тому, що лише 

зазначені суб’єкти можуть бути сторонами соціального діалогу. 

Третю і п’яту ознаки можна розглядати в комплексі, оскільки досягнення 

консенсусу між сторонами і є моментом подолання існуючих розбіжностей. 

Консенсусом є відсутність у сторін, що домовляються, заперечень проти 

пропозицій, висунутих під час переговорів [3, с. 565]. Отже, соціальний діалог 

ведеться, доки сторони у процесі визначення існуючих проблем і зближення не 

досягнуть спільних домовленостей і не приймуть узгодженого рішення. При 

вирішенні соціально-економічних проблем, які є предметом переговорів, має 

місце узгодження як міжсуб’єктне, так внутрішньосуб’єктне, оскільки в ролі 

сторони можуть виступати декілька організацій з протилежними інтересами. На 

практиці може мати місце домінування інтересу однієї зі сторін (причини 

можуть бути різноманітні – від більшої близькості інтересів однієї зі сторін до 

суспільного блага, до різниці у статусах з перевагою однієї зі сторін у ресурсі 

владному, фінансовому чи адміністративному. Тому досягнення консенсусу і є 

головною складністю, що потребує наявності у сторін переговорів певних 

навичок, умінь і теоретичних знань. Консенсус означає, що в певний момент між 

суб’єктами встановлено однакове розуміння ситуації. 

Згода між партнерами досягається шляхом знаходження компромісу, в 

якому реалізуються такі основні принципи партнерської взаємодії, як 

добровільність, рівноправність, взаємна корисність, спільний пошук 

взаємоприйнятного результату, взаємної відповідальності. Компроміс, 

виступаючи способом урегулювання конфлікту, є насамперед процедурою 

цивілізованої партнерської взаємодії, оскільки припускає обопільні поступки 

сторін як прояв їх взаємовизнання [63, с. 9]. 

Четвертою ознакою є участь держави як сторони й регулятора відносин 

соціального партнерства. Роль держави як регулятора останніх полягає в першу 

чергу в наявності в неї законодавчої, виконавчої й судової гілок влади. 

Законодавча функція влади – це прийняття законів, ухвалення іншої 

нормативно-правової бази, якою керуються сторони соціального партнерства у 
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процесі переговорів. Держава встановлює суб’єктів діалогу й наділяє їх правами, 

регламентує процедуру проведення переговорів. Законодавчу базу соціального 

партнерства формують Конституція [64] й закони України «Про соціальний 

діалог в Україні», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [65], 

«Про колективні договори та угоди», «Про порядок вирішення трудових спорів 

(конфліктів)» [66]. Виконавча функція держави виявляється в забезпеченні 

виконання існуючих законів у соціально-партнерських відносинах. Судова влада 

забезпечує вирішення трудових конфліктів, у яких не досягнуто згоди шляхом 

переговорів. 

Участь держави як сторони (що вже охарактеризовано нами) полягає у 

вступі держави у відносини соціального партнерства з наділенням її певними 

правами й обов’язками з метою лобіювання державних інтересів, налагодження 

прямого діалогу з бізнесом і профспілками. На національному рівні від імені 

держави виступає Кабінет Міністрів України; на галузевому рівні – центральні 

органи виконавчої влади, на територіальному рівні в діалог вступають місцеві 

органи виконавчої влади, що діють на території певної адміністративно-

територіальної одиниці, або відповідні органи місцевого самоврядування. Окрім 

того, держава створила систему державних органів, що провадять регуляторну 

політику у трудовій сфері, зокрема, Міністерство соціальної політики України, 

Національну службу посередництва і примирення та ін.  

Усі процеси, що відбуваються в Україні, потребують належної реакції з 

боку держави й бажання всіх сторін досягти злагоди. Це свідчить про 

необхідність будувати в країні суспільство, що поважатиме принципи 

співробітництва, взаємоповаги і справедливості, враховуватиме загальнолюдські 

й соціальні цінності. Зазначений процес вимагає координації дій на всіх рівнях – 

національному, регіональному, галузевому й локальному. Система соціального 

партнерства в Україні будується вже не перший рік, проте, на нашу думку, ще не 

досягла необхідного рівня розвитку й ефективності. Співпраця й партнерство є 

вкрай важливими для вирішення всіх питань і процесів, що формуються на всіх 

рівнях суспільних процесів. 



41 

 

 

Відносини соціального партнерства мають фундаментальне значення для 

утвердження демократії в соціумі й забезпечення рівності всіх громадян 

незалежно від їх статків чи статусу. Вони надають можливості кожній особі 

запобігти вирішенню її долі без її участі й попередити порушення її 

гарантованих Конституцією України прав, свобод і законних інтересів. 

У вітчизняному трудовому праві, незважаючи на постійне оновлення 

законодавства у даній сфері, все ще виникають проблеми з недостатнім 

урегулюванням і регламентацією окремих форм зовнішнього вираження 

відносин соціального партнерства. Наявність таких неузгодженостей і колізій 

стимулює потребу в подальшій роботі з удосконалення нормативно-правового 

підґрунтя, спрямованого на розвиток і врегулювання соціального партнерства і 

проведення відповідних наукових досліджень, що дозволить урахувати всі 

існуючі недоліки і внести нові елементи до системи соціально-трудових 

відносин. 

Створення України як європейської держави неможливе без піднесення 

демократичних процесів на належний рівень, що, у свою чергу, не може мати 

місця без установлення діалогу на всіх рівнях і врахування прав та інтересів 

кожного індивіда. 

 

1.2 Історичний генезис становлення й розвитку соціального партнерства у 

трудовому праві України 

 

Процеси глобалізації соціально-трудових і соціально-економічних 

відносин, що не припиняються протягом останніх 2-х століть, безповоротно 

змінюють сферу трудових відносин. Вплив подібних трансформацій не тільки на 

цю сферу, а й у цілому на суспільство, не можна назвати достатньо помітним у 

контексті поступової плинності часу, хоча й має доволі великі масштаби в 

розрізі дослідження певних часових відрізків. За останні десятиліття працівник 

набув порівняно широкого обсягу прав, аніж це було раніше, коли кожен 

фактично був власністю свого роботодавця. Розширення спектра прав та 
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обов’язків працівника – одна з тенденцій сучасного ринку праці, що вимагає 

ефективної взаємодії не лише працівника з роботодавцем, а й держави в особі її 

відповідних органів. Така тристороння взаємодія, яка свій нинішній вигляд 

здобувала протягом численних років ефективного впровадження засобів захисту 

прав працівника й задоволення потреб і вимог роботодавця, набула назви 

«соціальне партнерство». 

Шляхом дослідження становлення й розвитку інституту соціального 

партнерства у трудовому праві України можна зрозуміти напрями, в яких 

будувалася система соціального партнерства в країні, і спрогнозувати 

перспективи її подальшого розвитку. Історичний генезис дозволяє шляхом 

почергового аналізу окремих етапів еволюції соціального партнерства побачити, 

що саме стало наслідками виникнення цього інституту в незалежній Україні, які 

труднощі виникали на шляху його формування, і з’ясувати, чи покращився стан 

відносин на рівні держава – роботодавець – працівник.  

Історичний генезис розвитку соціального партнерства у трудовому праві 

на теренах України вивчався низкою науковців, серед яких варто виділити 

В.М. Берлізова, О.Ю. Івашина, А.О. Куртакова, С.С. Лукаш, А.М. Лушнікова, 

М.В. Лушнікову, Т.М. Ляшенко, Л.Л. Макаренко, О.В. Мірошниченко, 

Л.С. Негель, Н.В. Осадчу, О.Ю. Ситник, Г.А. Трунову, Г.І. Чанишеву, 

Д.Ю. Шашуріна, В.Є. Шедякова та ін.  

Більшість досліджень щодо еволюції цього інституту в Україні 

охоплювали різні сфери, як і різні галузі юридичної науки. Наукових публікацій 

щодо встановлення періодизації розвитку соціального партнерства саме у 

трудовому праві було проведено небагато, тому ця тематика потребує більш 

ґрунтовного вивчення, чим і зумовлена її актуальність. 

Німецький філософ К. Ясперс писав, що справжнє вчиняється на підставі 

історичного минулого, вплив якого люди відчувають на собі [67, с. 28]. Інакше 

кажучи, всі події, що відбуваються сьогодні, безпосередньо пов’язані з минулим, 

з передумовами, які спричинили їх нинішнє становище. Ось чому минуле має 
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безпосередній вплив на сьогодення, а вивчення історичних подій дозволяє 

осягнути нинішній стан і спрогнозувати виток розвитку майбуття. 

У сучасному світі, коли процеси взаємодії між людьми, людськими 

колективами й державами в цілому перебувають на високому рівні обміну 

інформацією за рахунок інформатизації всього суспільства, досить складно 

відстежувати всі події, що відбуваються останнім часом у світовому просторі. 

Однак сфера трудових відносин досить чутливо сприймає всі зміни світового 

ринку праці, але більшість інноваційних змін у трудовій царині не можуть бути 

швидко адаптованими в Україні через несумісність з вітчизняним 

законодавством.  

Соціальне партнерство в українській сфері трудових відносин назвати 

добре налагодженим механізмом доволі складно, оскільки хоча б одна зі сторін 

такого партнерства завжди залишається не задоволеною результатами взаємодії, 

а найчастіше цією стороною є працівники. У системі соціального партнерства у 

трудовому праві останні відіграють дуже важливу роль, бо саме вони, будучи 

виробниками кінцевого продукту, ієрархічно знаходяться під впливом держави й 

роботодавців. 

Щоб відстежити, як саме соціальне партнерство з усіма його перевагами й 

недоліками у вітчизняній трудовій царині досягло нинішнього рівня, потрібно 

дослідити передовсім історичні чинники його розвитку і проаналізувати стан на 

сьогодення. З урахуванням того, що Україна є порівняно молодою 

демократичною державою, стає зрозумілим, що нинішній стан справ у системі 

соціального партнерства в її трудових реаліях є результатом його запозичення й 

адаптації з досвіду інших країн. 

Дослідниця А.О. Куртакова, виділяє наступні етапи еволюції соціального 

партнерства: 

1. Друга половина ХIХ – початок ХХ століття. Виникнення соціального 

партнерства слід пов’язувати з ученнями марксистської та класичної 

економічних шкіл, які першими запропонували неординарні на той час методи 

вирішення протиріч працюючих і роботодавців. Так, школа марксизму 
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стверджувала, що між капіталістами й робітниками існують непримиренні 

інтереси, розв’язати які можна лише революційним шляхом, тобто через зміну 

суспільного ладу. У наукових роботах авторів таких політичних орієнтацій, як 

соціалісти, ліберали та інші, стверджується можливість погодження класових 

інтересів. Класична школа зробила свій внесок у розвиток ідеї і практики 

суспільного партнерства. Представниками класичної школи економічної науки є 

Ш. Фур’є (1772–1837 рр.), А. Сен-Сімон (1760–1825 рр.), Р. Оуен (1771–1858 

рр.). Так, Ш. Фур’є писав про необхідність конструктивного співробітництва між 

працею й капіталом. Дж. Стюарт Мілль (1806–1873 рр.) зазначив, що відносини 

між власниками і працівниками поступово витіснятимуться відносинами 

партнерства в одній із 2-х форм: у деяких випадках виникне об’єднання 

працівників з капіталістами, в інших – працівників між собою [68, с. 219, 220].  

2. Початок ХХ – 60-ті роки ХХ століття. Учена вважає, що вагомою 

ланкою в розвитку соціального партнерства стало створення Міжнародної 

організації праці (МОП) з метою встановлення і збереження соціального миру, 

врегулювання соціально-трудових відносин і захисту прав людини. 

Підтверджуючи це, А.О. Куртакова зазначає, що МОП – це організація з 

тристороннім представництвом. Кожна країна представлена урядом, 

працівниками й підприємцями. За роки свого існування МОП накопичила 

практичний досвід розвитку переговорного процесу й урегулювання виникаючих 

соціально-трудових проблем і конфліктів на підставі тристоронніх переговорів 

та угод [68, с. 220].  

3. 60-ті роки – 90-ті роки ХХ століття. Цей період характеризується 

процесом законодавчого закріплення колективно-договірної системи в більшості 

країн Західної Європи, що розпочався на початку 60-70-х років XX ст. У країнах 

Центральної і Східної Європи наприкінці 80-х років спостерігається докорінне 

оновлення трудового законодавства. Першими результатами цієї роботи були: 

(а) Закон Угорщини про страйки і зміни в законодавстві щодо профспілок (1991 

p.) та поправки до Трудового кодексу (1992 р.); (б) Закон про колективні 

переговори (1990 р.) у колишній Чехословаччині; (в) Закон про профспілки й 
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вирішення трудових конфліктів (1991 р.) у Польщі; (г) румунські закони про 

колективні договори, трудові конфлікти та профспілки (1991 p.); (ґ) поправки до 

Трудового кодексу Болгарії (1993 p.) [68, с. 221].  

4. 90-ті роки ХХ ст. – до сьогодення. На цьому етапі, на думку зазначеної 

дослідниці, розпочався розвиток соціального партнерства в Україні. Підґрунтям 

зародження його системи стали: (1) Кодекс законів про працю України (1971 р.); 

(2) Господарський кодекс України (2003 р.); (3) Декрет Кабінету Міністрів 

України «Про оплату праці» (1992 р.); (4) Указ Президента України «Про 

національну раду соціального партнерства» (1993 р.), а також закони України: 

(а) «Про охорону праці» (1992 р.), (б) «Про колективні договори і угоди» (1993 

р.), (в) «Про оплату праці» (1995 р.).  

Подальшим розвитком законодавчого забезпечення регулювання 

соціально-трудових відносин стало прийняття таких законів України як «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (1998 р.), «Про 

профспілки, їх права та гарантії діяльності» (1999 р.) і «Про організації 

роботодавців» (2001 р.) [68, с. 221]. 

У цілому ж, розглядаючи запропоновану А.О. Куртаковою класифікацію 

періодів еволюції соціального партнерства у трудовому праві, варто звернути 

увагу на те, що вчена вирізняє такі етапи: а) зародження ідей соціального 

партнерства; б) створення й активне функціонування в міжнародній сфері 

трудових відносин МОП та її внесок у розвиток соціального партнерства в 

окремих країнах; в) широке розповсюдження й нормативно-правове закріплення 

норм соціального партнерства в законодавствах європейських країн; 

г) передумови створення й формування соціального партнерства у трудовому 

праві України. 

Найбільш ґрунтовну періодизацію розвитку соціального партнерства у 

трудовому праві запропонувала Н.В. Осадча. Розглянемо ці етапи. 

1. Початок ХІХ – кінець ХІХ століття. Значний внесок у розвиток ідеї і 

практики соціального партнерства зробив представник класичної школи 

економічної науки Ш. Фур’є, який ще на початку ХІХ ст. вказував на нагальну 
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потребу конструктивного співробітництва праці й капіталу. Дж. Стюарт Мілль 

зазначав, що відносини між роботодавцями і працюючими поступово 

переходитимуть у відносини партнерства в одній із 2-х форм: у деяких випадках 

виникне об’єднання працівників і капіталістів, в інших – працівників між собою. 

Майже протягом усього ХІХ ст. у країнах розвиненого капіталу поширювались 

думки, що проблеми характеру й розвитку відносин між найманими 

працівниками й роботодавцями визначатиме ринок праці [69, с. 415].  

2. Кінець ХІХ – початок ХХ століття. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

в суспільстві значного поширення одержали положення й норми, в яких 

відбивались точки зору вчених про необхідність регулювання соціально-

трудових відносин, запровадження колективних договорів та угод як форм їх 

регулювання. Завдяки отриманню юридичної свободи підприємцями 

(роботодавцями) й найманими працівниками і прийняттю правил, законів і норм, 

що визначають якісні й кількісні умови й параметри взаємовідносин між 

указаними суб’єктами, формувались юридичні засади соціального партнерства 

[70, с. 3]. Перші колективні договори ввійшли у практику наприкінці ХІХ ст. у 

Франції, Великій Британії й Німеччині, тобто в найбільш розвинених країнах 

Західної Європи [6, с. 276]. Ще в 70-х роках ХІХ ст. в Німеччині сформувалася 

позиція про класову співпрацю, що привело до втілення в життя канцлером 

О. фон Бісмарком першої у світі програми страхування здоров’я робітників 

шляхом договору. Фактично це й стало початком ідеологічного обґрунтування 

ідеї партнерства між власниками й робітниками в її сучасному розумінні [67, 

с. 7; 69, с. 415, 416].  

3. Початок ХХ – 60-ті роки ХХ ст. У 40-х роках ХХ ст. поширюються 

соціальні реформи, держава як «політична корпорація», не виключається із 

системи договорів, що мало місце після Першої світової війни (1918 р.). Проте її 

роль полягала в оформленні відносин між працею й капіталом. Втіленням ідеї 

соціального партнерства послужила концепція участі у прибутках, широко 

розповсюджена в багатьох розвинених державах [71, с. 7, 8]. Теоретичні 

підвалини вчення про соціальне партнерство у сфері праці були закладені у 



47 

 

 

прийнятій у 1959 р. «Годесберзькій програмі» соціал-демократичної партії 

Німеччини [69, с. 416].  

4. 60-ті – 90-ті роки ХХ століття. Ідея соціального партнерства одержала 

практичне втілення в Німеччині у 60-х роках ХХ століття, коли стали 

проводитися так звані погоджувальні акції, у межах яких за участю уряду 

представники об’єднань підприємців і лідери профспілок ухвалювали рішення 

стосовно питань економічної політики країни. Інструментом такої взаємодії 

послужили тристоронні комісії за участі уряду, роботодавців і профспілок. 

Щорічно укладались угоди про соціальне партнерство й регламентувалася 

діяльність роботодавців (своєчасна виплата й індексація заробітної плати, 

створення нових робочих місць, дотримання техніки безпеки) та найманих 

робітників (дотримання технологічної дисципліни та ін.) [72, с. 122]. Практично 

в кожній державі Центральної та Східної Європи з кінця 80-х років 

спостерігається докорінне оновлення трудового законодавства на новий, 

соціально орієнтований лад [69, с. 418].  

5. 90-ті роки ХХ ст. – до сьогодення. У 90-х роках минулого сторіччя в 

Україні поступово вибудовуються відносини соціального партнерства, головне 

завдання якого полягало в досягненні оптимального балансу інтересів суб’єктів 

на підставі соціально орієнтованих ринкових відносин. Соціальне партнерство 

стало об’єктивною потребою й необхідністю, універсальним засобом інтеграції 

інтересів різних верств і груп населення [73, с. 2]. У цей період у країні важливе 

місце в розвитку соціального партнерства як типу соціально-трудових 

правовідносин посідають Конституція й закони України «Про колективні 

договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про 

організації роботодавців», «Про соціальний діалог в Україні» та ін. [69, с. 418].  

Надаючи загальну характеристику класифікації історичних етапів еволюції 

соціального партнерства у трудовому праві, запропоновану Н.В. Осадчою, 

підкреслимо, що як і в періодизації, наведеній А.О. Куртаковою, всі етапи (крім 

останнього) не стосуються безпосередньо розвитку соціального партнерства в 
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Україні. Таким чином, перші періоди становлення соціального партнерства та 

його подальше застосування у трудовому праві європейських країн відчутно 

вплинули на сферу соціально-трудових відносин в Україні. 

Достатньо аргументовану класифікацію періодів становлення й розвитку 

соціального партнерства у трудовому праві наводить Г.А. Трунова, яка 

запропонувала свою періодизацію, яку теж слід ураховувати: 

1. 1893-1917 роки. Цей етап становлення законодавства про соціальне 

партнерство характеризується появою первинних складників досліджуваного 

механізму, коли відбувається легалізація колективних трудових прав, 

поширюється практика укладання колективних договорів, які хоча й не мали 

юридичної сили, однак створювали прецеденти для подальшого їх узаконення. 

Були закладені засади обов’язкового соціального страхування, яке ґрунтувалося 

на принципах соціального партнерства як на результаті співпраці робітників і 

роботодавців за активної ролі держави [74, с. 333]. 

2. 1917-1922 роки. Зазначений період становлення законодавства про 

соціальне партнерство відзначається нестабільністю й хаотичністю прийняття й 

реалізації нормативно-правових актів у зазначеній сфері, що зумовлено 

нестабільною політичною ситуацією в країні [74, с. 333]. 

3. 1922-1933 роки. Наступний етап еволюції законодавства про соціальне 

партнерство, на думку цієї вченої, вирізняється прийняттям КЗпП УРСР (1922 

р.), який діяв в умовах нової економічної політики. Кодекс містив надзвичайно 

прогресивні положення щодо механізму соціального партнерства. Він 

закріплював право на укладення системи колективних договорів з нормативним 

змістом, забезпечував дію примирних процедур при вирішенні колективних 

трудових конфліктів [74, с. 334]. 

4. 1933-1947 роки. На даному етапі розвитку досліджуваного механізму 

було прийнято постанову ЦБК СРСР, РНК СРСР і ВЦРПС «Про об’єднання 

Народного комісаріату праці СРСР із Всесоюзною центральною радою 

професійних спілок» [75], що призвело до одержавлення профспілок і 
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покладення на ВЦРПС у монопольному порядку завдань державного управління 

важливими аспектами праці [74, с. 335]. 

5. 1947-1970 роки. На п’ятому етапі відбувається відродження основних 

елементів механізму соціального партнерства у вигляді діяльності профспілок як 

представницьких органів трудового колективу й відновлення практики 

укладення колективних договорів. Це було позитивним моментом в історії 

еволюції законодавства про соціальне партнерство, який загалом відповідав 

принципам останнього. Колективний же договір набув форми реалізації владних 

директив, спрямованих на виконання виробничих планів [74, с. 335]. 

6. 1970-1993 роки. Шостому періоду притаманне прийняття 

кодифікованого законодавства, що врегульовувало правове положення 

професійних спілок і питання колективного договору, а з початком такої 

перебудови інститут соціального партнерства сприяв розвитку трудових 

відносин, у тому числі й у трудовому колективі. Максимальна увага приділялась 

розвитку профспілкового руху й захисту трудових прав працюючих [74, с. 336]. 

7. 1993 р. – до нинішнього часу. На цьому етапі становлення законодавства 

про соціальне партнерство мають місце кардинальні зміни у правовому 

регулюванні досліджуваного механізму. Відповідно до міжнародних 

нормативно-правових принципів соціального партнерства закладаються правові 

засади діяльності суб’єктів останнього та правові форми їх взаємодії. 

Застосовується правовий компроміс у вигляді колективних договорів та угод [74, 

с. 337]. 

Періодизація етапів соціального партнерства, запропонована 

Г.А. Труновою, є доволі ґрунтовною й спирається на значущі моменти його 

нормативно-правової регламентації на українських територіях, які до 

проголошення незалежності в 1991 р. належали до складу Російської імперії та 

СРСР. Однак дослідницею не враховано важливі віхи в нормативно-правовому 

регулюванні соціального партнерства у зарубіжних країнах (Європі та США), 

які, безумовно, значно вплинули на подальше становлення цього інституту в 

українському трудовому праві. Історично склалося, що зарубіжна правова школа 
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більш прогресивна за російську й пострадянську загалом, тому нераціонально не 

враховувати значущі аспекти еволюції соціально-трудових відносин у цих 

країнах.  

Детально проаналізувавши позиції вітчизняних науковців щодо 

періодизації етапів соціального партнерства у трудовому праві, пропонуємо 

авторську класифікацію історичних періодів становлення й розвитку останнього. 

1. Середина ХІХ – перші роки ХХ століття. Досліджуваний період 

розвитку соціального партнерства варто пов’язувати з ученнями багатьох 

економічних і філософських шкіл, які у своїх працях приділяли серйозну увагу 

соціальній стороні людського буття. Особливо це стосується соціального захисту 

трудових прав трудящих, які з розвитком фабричного виробництва почали 

поступово захищати своє право на працю. Не останнє місце займало питання 

співіснування працюючих і роботодавців. 

Уперше термін «партнерство» в ракурсі соціальних відносин між 

працівниками й роботодавцями використав англійський філософ Дж. Стюарт 

Мілль, доводячи в дослідженні «Основи політичної економії і деякі аспекти їх 

застосування до соціальної філософії» (1848 р.), що розвиток цих відносин 

відбуватиметься шляхом об’єднання робітників з капіталістами, а також 

робітників між собою [76, с. 41]. Погляди вченого спиралися на конкретні факти 

трансформацій суспільних відносин, оскільки вже тоді розпочалася поступова 

побудова індустріального суспільства. З розвитком так званого «фабричного 

законодавства» постала необхідність взаємодії роботодавців із працівниками на 

більш паритетних засадах, тому поява партнерських відносин стала вимогою 

часу. 

Підґрунтя для формування соціального партнерства у трудовому праві 

виникло разом з розвитком і поширенням капіталізму. Трудівники почали 

об’єднуватись у групи для захисту своїх прав, формуючи в такий спосіб сильних 

опонентів для роботодавців, які вже зрозуміли потребу не в боротьбі, а в 

співпраці. Лише наприкінці ХІХ ст. профспілки легалізували свою діяльність. У 

1868 р. було засновано Британський конгрес тред-юніонів [77]. Отже, одним з 
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основних чинників впливу на розвиток соціально-трудових відносин і передумов 

появи соціального партнерства послужила організація професійних спілок, які 

після держави й роботодавця-власника стали третьою силою у процесах 

регулювання праці. 

Поняття «соціальне партнерство» вперше з’явилося у промислово 

розвинених країнах Західної Європи наприкінці XIX ст. в умовах зародження 

виробничої демократії [78, с. 280]. Разом з його виникненням зароджується 

конкретний напрямок у трудовому праві, який починає розвиватися силами 

працюючого класу. Юридична наукова література дореволюційного періоду 

наголошувала на тому, що як на Заході, так і в Росії з договору, точніше, із 

супроводжуючого договору вступу працівника у сферу домашньої автономії 

господаря, виникали відносини влади й підпорядкування, регульовані не угодою 

сторін, а владним розсудом господаря [79, с. 245]. У ці роки соціальне 

партнерство ще не отримало значного поширення, хоча в деяких зарубіжних 

країнах уже будувалися партнерські відносини між працюючими й 

роботодавцями.  

Наприкінці ХІХ ст. (а саме в 1893 р.) у Російській імперії, до складу якої 

належали українські землі, було прийнято Статут про промисловість. 

Запровадження цього правового акта стало одним з показників зародження 

інституту соціального партнерства. Зокрема згідно зі Статутом, а саме Книгою 2 

«Про ремісничу промисловість», передбачалося створення й діяльність 

прототипів сучасних організацій роботодавців, загальне управління цехами 

кожного міста зосереджувалось у ремісничій управі, яку очолював ремісничий 

голова, а також старшини цехів. Для сприяння вирішенню питань цехових 

управлінь при департаменті мануфактур і внутрішньої торгівлі було створено 

Мануфактурну Раду, що включала комітет на місцях [80, c. 185]. Передбачені 

нормативним актом групування роботодавців і працівників в окремі структурні 

одиниці є показником зародження базових засад соціального партнерства. Якщо 

роботодавці й так мали достатньо стійкі соціально-трудові позиції, то робітники, 
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групуючись, отримували порівняно більший вплив на процеси виробництва й на 

захист своїх прав у цілому. 

Важливість зазначеного Статуту підкреслює Г.А. Трунова, наголошуючи 

на його значенні для працюючого населення, яке було мало захищеним, оскільки 

цей правовий акт про промисловість уперше визнав і закріпив право працівників 

на об’єднання у професійні спілки [74, с. 332]. Вважаємо, що саме в ті часи 

робітники змогли отримати трудові права щодо умов праці сучасного зразка, що 

дуже відрізнялися від звичних раніше рабських. 

Для першого історичного етапу еволюції соціального партнерства у 

трудовому праві було характерним закладення його базового фундаменту. 

Основним позитивним зрушенням слід визнати появу профспілкових об’єднань, 

здатних захищати права працівників, а за необхідності – й конкурувати з 

роботодавцями. У цей період склалися належні передумови для створення 

інституту соціального партнерства.  

2. Перші роки ХХ ст. – 1917 рік. На рубежі століть соціальне партнерство 

поступово почало поширюватися більш стрімко в європейському трудовому 

праві, створювалися передумови для виникнення цього важливого правового 

інституту. Безпосередньо зародження інституту соціального партнерства багато 

науковців відносять до початку ХХ ст. Як зазначає Д.Ю. Шашурін, процес його 

становлення в більшості країнах Заходу розпочався саме в цей період [81, с. 539]. 

Виникнення інституту соціального партнерства пов’язано із утворенням 

інституту трудового права, сформованого в роки активного розвитку фабричного 

законодавства на території Російської імперії, до складу якої входила Україна. 

Саме завдяки закріпленню інституту трудового права отримали змогу 

розвиватися й інші інститути, залежні або пов’язані з ним, у даному випадку – 

інститут соціального партнерства.  

10 липня 1903 року було прийнято Закон «Про утворення старост на 

промислових підприємствах», який увійшов до складу Статуту про 

промисловість. Відповідно до ст. 204 останнього визначалося коло повноважень 

старости, що охоплювали його право: (а) звертатися до власника підприємства із 
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заявами стосовно умов праці, (б) проводити збори працівників, (в) доводити до 

відома працівників рішення управління підприємства [80, c. 192]. На підставі 

цього нормативно-правового акта можемо констатувати, що старости були 

своєрідними посередниками між працівниками й роботодавцем і могли 

звернутися до нього з клопотанням про покращення умов праці окремих цехів 

підприємства або окремих категорій трудівників, що, безумовно, стало проявом 

розширення трудових прав робітничого класу. У той же час старости передавали 

накази власника самим працівникам, а тому складно стверджувати, що вони 

представляли інтереси тільки працівників; старости були скоріше прикладами 

сучасних бригадирів або майстрів виробництва.  

17 жовтня 1905 року в Російській імперії були затверджені тимчасові 

Правила про громадські об’єднання і союзи, прийняті в розвиток ідей 

Маніфесту. За своєю структурою Правила поділялися на 2 частини: перша 

містила загальні норми про громадські об’єднання й союзи, друга була 

присвячена професійним організаціям, що створювалися особами, зайнятими на 

торговельних і промислових підприємствах, а також стосувалась і власників 

останніх. Інакше кажучи, норми, встановлені у тимчасових Правилах 

поширювалися на професійні об’єднання, на робітників і на роботодавців [82, 

с. 51]. Таким чином, сфера дії вказаного нормативно-правового документу 

одночасно розповсюджувалася на робітників і роботодавців. Чи не вперше у них 

знайшли своє відображення норми, регулюючі діяльність профспілок. 

Приблизно із цього часу настав період законодавчого закріплення й розширення 

прав працівників, що додатково захищалися профспілковими організаціями.  

Процес соціально-трудових трансформацій у Російській імперії заклав 

підґрунтя для виникнення договірних відносин між працівниками й 

роботодавцем. Як зазначає Г.І. Чанишева, певного поширення поступово 

отримувала практика укладання колективних договорів. Перший подібний 

прецедент відбувся на Харківському паровозобудівному заводі 1 лютого 1905 

року [83, с. 126]. Значення договірної системи для трудового права є одним із 

ключових аспектів цивілізованого суспільства. Тогочасний колективний договір 
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установлював загальні положення про порядок прийому на роботу, про тарифи 

оплати праці та інші умови, які повинен був виконати роботодавець, уклавши 

договір щодо індивідуально не визначеного кола осіб. До цього кола включалися 

працівники підприємств, які були членами профспілки [84, с. 220]. Як бачимо, 

вперше застосування практики законодавчого закріплення трудових відносин 

між робітником підприємства й роботодавцем мало місце на українських землях, 

а саме в Харкові. Цей факт можна вважати одним з найбільш видатних кроків у 

розвитку соціального партнерства в Україні. Умови тогочасного колективного 

договору передбачали залучення профспілок до процесу трудових відносин і їх 

співпрацю з роботодавцями. 

Як переконують Л.С. Негель і Л.Л. Макаренко, в 1906 р. у Росії розпочався 

організований профспілковий рух [85, с. 97]. Організованість профспілкових 

організацій та їх представників позитивно впливала на власників підприємств, 

оскільки останні, побоюючись тиску з боку профспілок, намагалися 

задовольняти трудові права працюючих. Саме таким чином була сформована 

певна взаємодія робітників з роботодавцями, що можна вважати зародженням 

соціально-партнерських відносин між ними. 

На цьому етапі в Російській імперії доволі гостро постало питання про 

страхування робітників, однак тривалий час воно залишалося невирішеним. 

Уряд готувався внести страховий законопроект до Державної думи й тому 

прагнув попередньо погодити його з буржуазією. Не випадково голова наради, 

міністр торгівлі і промисловості Д.О. Філософов заявив, що обговорення 

законопроекту є одностороннім, оскільки бракує другої сторони – робітників. 

Буржуазія відкинула всі запропоновані увазі учасників наради питання як маючі 

«політичний характер», визнавши лише першочерговість законопроекту про 

страхування. Однак це визнання аніскільки не завадило їй вести активний наступ 

на всі пункти законопроекту, доводячи, що вони занадто широкі, що не слід 

поспішати, що це буде новим ударом по промисловості та ін. [83]. Оскільки 

буржуазія була зацікавлена у збереженні своїх прав і надзвичайних 

повноважень, прийняття законопроекту про страхування робітників постійно 



55 

 

 

відкладалося з її ініціативи. Проте зміцнення позицій профспілок змусило уряд 

Російської імперії шукати компромісний вихід зі становища, коли більш поважна 

частина суспільства – буржуазія – не бажає розширення й захисту прав 

працівників, а інша цього ціленаправлено вимагає. Раніше за подібних умов, 

коли ще працівники не були настільки зорганізованими й суспільство було менш 

гуманним, навряд чи їх побажання були б задоволені. Подібне протистояння 

працівників і їх профспілок проти буржуазних роботодавців, медіатором якого 

виступала держава, варто вважати соціально-партнерськими відносинами, хоча й 

конфліктними. 

На затвердження страхових законопроектів через Державну думу й 

Державну раду в цілому пішло декілька років: вони були затверджені Миколою 

II лише 23 червня 1912 року. За цим законом видача пенсій і допомог робітникам 

при втраті працездатності від нещасного випадку, а також їх сім’ям при втраті 

годувальника, як і за законом 1903 р., входила в обов’язки підприємців. Різниця 

полягала в іншому: якщо за законом 1903 р. відповідальність за забезпечення 

робітників лежала на кожному окремому фабрикантові, який зобов’язаний був 

сам розраховуватися з ними або страхувати їх в акціонерних страхових і 

взаємних страхових товариствах, то за законом 1912 р. робітники в 

обов’язковому порядку повинні були страхуватись у новостворюваних для цієї 

мети страхових товариствах, крім тих, що знаходилися в руках підприємців [86, 

с. 74].  

Звичайно ж, соціальне партнерство й соціальне страхування не є 

поняттями, безпосередньо залежними одне від одного, але впровадження 

системи соціального страхування працівників у Російській імперії стало ще 

одним ключовим моментом соціального партнерства і трудового права в цілому, 

оскільки засвідчило факт захисту життя і здоров’я працюючого при співпраці з 

роботодавцем. Працівники стали більш захищеною соціальною верствою 

населення, а обов’язковість страхування забезпечувала їх родини в разі втрати 

годувальника або втрати ним працездатності.  



56 

 

 

Для прийняття страхових внесків відкрилися спеціальні каси на 

підприємствах (одними з перших в Україні). Відкривалися страхові товариства 

для виконання послуг страхування робітників. Першими почали свою діяльність 

у 1914 р. Архангельське, Київське, Одеське, Петроградське, Прибалтійське й 

Північно-Західне товариства, у 1915 р. – Поволзьке й Харківське, в 1916 р. – 

Кавказьке й Уральське [87, с. 75]. Одне з провідних місць у процесі реалізації 

трудового права працівників на страхування було відведено українським містам, 

у яких одними з перших відкривалися страхові товариства. У ці роки соціальне 

партнерство між робітниками й роботодавцями було доволі тісним, оскільки 

разом з процесом виготовлення продуктів виробництва вони почали взаємодіяти 

в напрямі страхування працівників. На цьому етапі держава починає брати все 

більшу участь у соціально-трудових процесах і досить часто виступає 3-ю 

стороною. Саме в цей період починають закладатися підвалини тристоронніх 

трудових правовідносин на рівні держава – роботодавець – працівник. 

На другому етапі становлення й розвитку соціального партнерства у 

трудовому праві воно почало формуватись і стрімко поширюватися на 

українських землях, що належали до складу Російської імперії. Тенденції такого 

партнерства, започатковані європейським пролетаріатом, дозволили українським 

працівникам відчути себе більш захищеними й гідно протистояти владі 

буржуазних роботодавців. Завершення цього періоду, на нашу думку, є 

революційна зміна державного ладу, що відбулася в Російській імперії і призвела 

до розвалу імперіалістичного ладу. 

3. 1917-1939 рр. Третій період еволюції соціального партнерства в 

українському трудовому праві розпочався після революційних подій і приходу 

радянської влади на територію України. Зазначимо, що в цю добу політичні події 

в країні були дуже насиченими, від чого залежав і розвиток інститутів трудового 

права. У 1917-1920 рр. на українських землях існувала Українська Народна 

Республіка, представники якої були повністю зайняті боротьбою з іншими 

організаціями, претендуючими на владу в державі, й далі відносного поліпшення 

умов праці справа не дійшла.  
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На тенденції розвитку соціального партнерства в українському трудовому 

праві мали безпосередній вплив ключові події щодо розвитку соціального 

партнерства у світовому співтоваристві. 

З точки зору А.М. Лушнікова й М.В. Лушнікової, початок ХХ ст. слід 

вважати періодом кризи капіталістичного ладу, коли більшість працюючого 

населення розвинених країн була не задоволена своїм становищем, оскільки 

найбагатші люди багатіли, а найбідніші біднішали, виходи з чого різні країни 

знаходили по-своєму. У 1917 р. Жовтневою революцією було знищено 

капіталізм у Росії. Другий шлях виходу з кризи використала фашистська Італія 

та націонал-соціалістична Німеччина, де традиційні соціально-економічні 

відносини були деформовані політичною диктатурою й соціальним 

доктринерством. Нарешті, третій напрямок такого виходу був представлений 

двома подібними варіантами – соціал-демократичним і ліберально-

демократичним [88, с. 9]. Усі нові європейські політичні рухи були орієнтовані 

на більш бідні соціальні верстви населення. Поступово держава брала під свій 

контроль усі соціально-трудові процеси, а заможнім буржуа прийшлося 

змиритися з порівняно обмеженим суспільним впливом. 

На думку Д.Ю. Шашуріна, розвиток соціального партнерства в 

європейських країнах залежав від процесу виділення норм трудового права в 

окрему правову галузь, коли набуло поширення прийняття спеціальних 

законодавчих актів колективно-договірного регулювання трудових відносин. 

Такі акти були прийняті в 1918 р. у Німеччині й у 1924 р. у Фінляндії [81, с. 540]. 

Відчутне поширення правових норм щодо регулювання договірних відносин між 

роботодавцями і працівниками (особливо в країнах Європи) змусило обидві 

сторони таких відносин співпрацювати й погоджувати максимально сприятливі 

умови такого співробітництва. 

Вагомий внесок у розроблення правових норм і процедур у сфері трудових 

відносин і соціальних інститутів зробила Міжнародна організація праці (МОП), 

створена в 1919 р. Головна заслуга МОП перед трудящими всіх країн полягає в її 

нормотворчій діяльності, що виражається в підготовці і прийнятті міжнародних 
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конвенцій і рекомендацій, які стосуються передусім профспілкових свобод і 

гуманізації умов праці. У діяльності постійного секретаріату МОП – 

Міжнародного бюро праці (МБП) провідне місце займають такі напрями 

(основні програми): (а) права людини і сприяння рівності, (б) зайнятість 

населення, (в) підготовка кадрів, (г) трудові відносини й регулювання питань 

праці, (ґ) умови праці й виробниче середовище, (д) соціальне забезпечення, 

(е) діяльність трудящих і підприємців [59, с. 9]. Вважаємо головною заслугою 

МОП у перші роки її існування побудову гуманістичного світогляду у сфері 

праці. Завдяки діяльності цієї організації відносини між робітниками й 

роботодавцями стали менш конфліктними. Часто профспілкові організації й 

роботодавці під впливом соціально-трудової гуманності легше йшли на 

компроміса, тому все частіше задовольнялись інтереси обох сторін.  

Якщо вести мову про політику СРСР щодо трудових прав (до складу якого 

ввійшли українські землі після розвалу УНР у 1920 р.), то ідеали соціалістичної 

революції, що була спрямована на розширення прав робітників і на можливості 

впливу робітничих колективів на роботодавців, були явно порушені. Якщо 

раніше робітники знаходилися під абсолютною владою роботодавця, то тепер 

абсолютну владу як над робітниками, так і над роботодавцями перейняла на себе 

держава [88, с. 10]. Соціальне партнерство за таких умов не могло розвиватися 

належним чином, оскільки остання перебрала на себе всі функції з прийняття 

рішень у царині трудових відносин. Держава починає масово провадити 

політику одержавлення всіх підприємств, установ та організацій і в особі 

державних установ стає другою стороною колективно-договірних відносин з 

працівниками. 

Головними гарантами трудових відносин у країнах із соціально 

орієнтованою ринковою економікою стали профспілкові свободи й колективні 

переговори, становлення й розвиток яких проходили в умовах гострої класової 

боротьби на початку XX ст. Свобода асоціацій і право трудящих на організацію 

створили законну основу для ведення колективних переговорів між 

організаціями трудящих і підприємцями [89, с. 5]. У цей період стає очевидною 
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характерна особливість соціально-партнерських відносин у трудовому праві: 

набагато простіше досягати спільного результату шляхом ведення колективних 

переговорів, де, з одного боку, знаходиться організація робітників, з другого – 

організація роботодавців.  

На етапі, що розглядається, закладаються соціально-партнерські відносини 

у трудовому праві США. На цьому необхідно наголосити, оскільки США була 

тоді світовим економічним лідером і новатором у сфері застосування норм 

трудового права. Формуванню засад соціального партнерства у 20–30-х роках на 

території США сприяла низка чинників, серед яких: (а) цілеспрямована 

державна соціальна політика; (б) активізація робочого руху; (в) усвідомлення 

частиною підприємців необхідності йти на поступки; (г) об’єктивна потреба в 

соціальному партнерстві в умовах загострення криз і погроз для всієї соціально-

економічної системи [90, с. 89]. Еволюція соціального партнерства у США 

відбувалася дуже стрімко, що дозволило цій країні зайняти прогресивні позиції в 

розвитку соціально-трудових відносин. У майбутньому розвитку соціального 

партнерства на території України сприяли світові тенденції в цьому напрямі 

трудового права, а тому розглянути досвід США є доцільним. 

У 30-ті роки ХХ ст. в СРСР були законодавчо визнані профспілки, що 

сприяло розвитку профспілкового руху й поширенню організацій роботодавців. 

Однак суттєві перепони для розвитку соціально-трудових відносин були 

створені в основному світовою економічною кризою 1929-1933 рр. і Другою 

світовою війною, внаслідок чого позиції капіталу були серйозно підірвані, що 

змусило його шукати шляхи співробітництва з профспілками [85, с. 98]. Останні 

наведені нами події спричинили підстави для розвитку профспілкового руху, з 

одного боку, а з другого – вони були передумовою жахливої загальносвітової 

трагедії – Другої світової війни. 

Аналізуючи розглянутий період, звернімо увагу на те, що в ці роки 

профспілковий рух набув значного поширення переважно у країнах Європи. 

Поступово роботодавці почали групуватися в організації для взаємодії з 

профспілками, що послужило відчутним поштовхом у розвитку соціального 
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партнерства. В Україні, де влада належала більшовикам, роль держави була дуже 

вагомою. Поступове скасування приватної власності викликало двосторонні 

відносини робітника й роботодавця, оскільки останнім виступала держава в 

особі відповідних державних підприємств чи установ. Закінчення цього періоду 

припадає на початок Другої світової війни, коли більшість громадян країн – 

учасників бойових дій – були залученні у воєнні дії або працювали на 

підприємствах, орієнтованих на обслуговування фронту. 

4. 1945-1991 рр. Цей післявоєнний період становлення й розвитку 

соціального партнерства у трудовому праві країн-учасниць війни мав дуже 

важливе значення для працівників, бо кожен член суспільства був залучений до 

відбудови вщент зруйнованої житлової і промислової інфраструктури. 

Одним з перших нормативно-правових актів цього часу, що стосувалися 

регулювання відносин соціального партнерства, став Закон Тафта-Хартлі, 

прийнятий у 1947 р. у США. Ним установлювалися процедура укладення 

колективного договору, положення про контроль над страйками, що 

загрожували здоров’ю й добробуту нації. Як випливає зі змісту нормативно-

правових актів цього періоду, держава встановлює правовий статус соціальних 

партнерів у регулюванні трудових відносин, правові форми їх співробітництва в 

рамках колективних договорів, мирні засоби вирішення трудових конфліктів [90, 

с. 26]. У ці роки у США провадиться цілеспрямована державна політика, 

спрямована на закріплення фундаментальних засад соціального партнерства. 

Держава виступає медіатором у розв’язанні соціально-трудових конфліктів 

виключно мирним шляхом.  

Важливу роль у розбудові соціально-партнерських відносин відіграє МОП, 

яка в 1948 р. приймає Конвенцію про свободу асоціацій та захист права на 

організації № 87, у 1949 р. – Конвенцію про застосування принципів права на 

організацію й ведення колективних переговорів № 98, у 1951 р. – Рекомендацію 

про колективні договори № 91, у 1952 р. – Рекомендацію про консультації і 

співробітництво між підприємцями і працівниками на рівні підприємства № 94 

[81, с. 541]. 
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Учення про соціальне партнерство сформувалося в Німеччині після Другої 

світової війни. Воно було нерозривно пов’язано із соціал-демократичною 

ідеологією й певною мірою було її породженням. Теоретичні засади цього 

вчення були закладені «Годесбергською програмою» Соціал-демократичної 

партії Німеччини, прийнятою в 1959 р. Одним з її основних положень виступало 

створення економічної демократії, за якої робітник на рівних правах з 

капіталістом бере участь в управлінні економікою й за своїм бажанням (як і всі 

інші) в міру зростання свого доходу може створити власний стан. Поняття 

«соціальне партнерство» пов’язано з ім’ям Г. Вебера – голови однієї із 

західнонімецьких промислових профспілок, який запропонував свій 

профспілковий план соціального партнерства. Провідний союз підприємців ФРН 

«Федеральне об’єднання спілок німецьких роботодавців» підтримав принцип 

соціального партнерства з профспілками. При цьому конфлікти між працею й 

капіталом не заперечувались, але головним вважалося досягнення балансу 

інтересів, так зване «конфронтуюче партнерство». Зазначена концепція справила 

великий вплив на весь післявоєнний економічний і політичний розвиток ФРН 

[91, с. 72]. Ця ідея соціального співробітництва набула широкої популярності в 

Німеччині й поширилася Європою і світом. На її підставі пізніше були прийняті 

нормативно-правові акти МОП і соціально-трудові норми в інших країнах. 

Розроблення теоретичних підходів соціального партнерства у ФРН з подальшим 

нормативно-законодавчим закріпленням і практичним запровадженням стали 

значним кроком у розвитку інституту соціального партнерства. Сукупність таких 

теоретичних і практичних заходів із запровадження соціально-партнерського 

напряму у трудовому праві в подальшому сприяли популяризації конвенції й 

адаптації її норм в інших європейських країнах. 

У радянській доктрині трудового права проблеми соціального партнерства 

стали активно досліджуватись у 60-ті роки ХХ ст. Напрацювання вчених мали 

ідеологічну спрямованість, були побудовані на критичному аналізі буржуазних 

концепцій соціального партнерства і практики їх застосування в капіталістичних 

країнах [92, c. 111]. У воєнні й післявоєнні роки Радянський Союз, який 
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найбільше постраждав від Другої світової війни, переживав дуже складні часи. 

Країна після сильної розрухи поверталася до нормального режиму 

життєдіяльності, і все населення було залучено до процесу відбудови економіки. 

Після пережитих кризових часів на радянські підприємства знову повернулися 

соціально-партнерські відносини, що за приклад брали західні концепції.  

 Загальним підсумком проведених радянськими вченими досліджень у 

сфері соціального партнерства було твердження, що, втілюючи ідею класової 

співпраці, теорія соціального партнерства охоплює конгломерат різних за своїм 

походженням і змістом буржуазних концепцій, покликаних створити хибне 

уявлення про характер капіталістичних виробничих відносин, замаскувати 

експлуатацію і сприяти придушенню класової боротьби пролетаріату [93, с. 75]. 

Погоджуємося з такою думкою й зазначаємо, що, незважаючи на відновлення 

соціальним партнерством раніше втрачених позицій у радянському трудовому 

праві, особливих ознак активного розвитку інституту соціального партнерства не 

спостерігалось. Як і раніше, держава контролювала всі соціально-трудові 

процеси й на власний розсуд сприймала вектор розвитку партнерських відносин. 

Порівняно з більшістю європейських країн, де держава займала позицію 

спостерігача за відносинами роботодавця і працівників, спільнот роботодавців з 

об’єднаннями профспілок, у Радянському Союзі держава тримала повністю всю 

сферу трудових відносин у своєму підпорядкуванні й контролі, не дозволяючи 

останнім розвиватися самостійно. З одного боку, це дозволяло скоротити шляхи 

впровадження й застосування державних владних трудових положень, а з іншого 

– повністю обмежувало можливість імпровізованості відносин соціально-

трудового напрямку, примушувало сприймати всі владні директиви як даність.  

Прийняті 15 липня 1970 року Основи законодавства Союзу PCP та 

союзних республік про працю [94] послужили правовим підґрунтям для 

затвердження Кодексу законів про працю Української PCP від 10 грудня 1971 

року (його було введено в дію 1 червня 1972 року) [36]. Значення Кодексу було 

дуже важливим, оскільки після численних редакцій він залишається чинним і 

досі. Ним визначено основні сторони договірних відносин, що є законодавчим 
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проявом соціального партнерства у трудовому праві. Згідно зі ст. 12 КЗпП 

України колективний договір укладається між власником або уповноваженим 

ним органом (особою), з одного боку, і між первинною профспілковою 

організацією, яка діє відповідно до своїх статутів, а за їх відсутності – між 

представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або 

уповноважених ними органів – з другого [36]. 

17 червня 1983 року вступив у дію Закон СРСР «Про трудові колективи і 

підвищення їх ролі в управлінні підприємствами й організаціями» [95], після 

прийняття якого до багатьох нормативно-правових актів, що мали суміжні 

функції, були внесеі зміни, що відповідали стандартам цього правового акта. 

При цьому збільшення ролі профспілок на радянському трудовому 

просторі тільки зростало, що зумовило активний розвиток соціального 

партнерства. Зокрема, 9 жовтня 1989 року приймається Закон СРСР «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» [96], а 10 грудня 

1990 року – «Про професійні спілки, їхні права й гарантії діяльності» [97]. Ці 

події ознаменували закінчення досліджуваного етапу розвитку соціального 

партнерства, оскільки вже в 1991 р. СРСР повністю розпався на окремі суверенні 

держави, однією з яких є Україна. 

Підбиваючи підсумки досліджуваного періоду, варто звернути увагу на те, 

що післявоєнні роки характеризувалися певним «застоєм» розвитку соціально-

трудових відносин, бо як державні діячі, так і населення були зайняті 

відбудовою країни. Починаючи з 60-х років ХХ ст., соціальне партнерство в 

УРСР під впливом західних тенденцій поступово повертає свої позиції, але, 

зважаючи на державний монополізм у цій царині, воно спрямовується в русло, 

вигідне для державного апарату. Із приходом «перебудови» у другій половині 

90-х років було прийнято низку нормативно-правових актів, які сприяли 

розвитку соціального партнерства. Кінець цієї епохи ознаменувався набуттям 

Україною незалежності. 

5. 1991 р. – до сьогодення. Зазначений етап еволюції соціального 

партнерства у трудовому праві безпосередньо стосується тільки України. Якщо в 
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попередні періоди для його розгляду ми використовували досвід європейських 

країн і США в розвитку засад соціального партнерства й аналізували його 

можливий вплив на соціально-трудову сферу трудових відносин в Україні, то на 

останньому етапі Україна, здобувши незалежність, отримала змогу самостійно 

обирати вектор розвитку своїх інститутів трудового права.  

Поняття «соціальне партнерство» для української сфери трудових відносин 

є відносно новим. Як зазначає В.М. Берлізова, воно стало широко 

використовуватися на початку 90-х років ХХ ст. У той же час у період 

соціалістичного розвитку СРСР у юридичній та економічній науковій літературі, 

у практиці господарської діяльності підприємств і профспілкових організацій 

використовувалася досить широка низка понять із проблематики соціального 

партнерства, як-от: консультації, колективні переговори, складання колективних 

договорів, участь працівників в управлінні виробництвом та ін. Але ці форми й 

інститути не охоплювалися категорією «соціальне партнерство», оскільки 

соціалістичне виробництво за його визначенням не має у своїй структурі 

приватної власності на засоби виробництва, протилежних суб’єктів та інтересів 

[70]. Молода Українська держава в перші роки незалежності зіткнулася з 

багатьма нагальними завданнями, а питання розвитку соціального партнерства 

не розглядалось як потребуюче термінового вирішення. Державна політика була 

все ще, так би мовити, «хвора комунізмом», а процес лікування проходив досить 

поступово. 

Передумовами розвитку соціального партнерства в перші роки 

незалежності України стали Декрет Кабінету Міністрів України «Про оплату 

праці» (1992 р.) [98] й Закон України «Про охорону праці» (1992 р.) [99] (обидва 

вже втратили чинність). Указані нормативно-правові документи не тільки 

стосувалися безпосередньо сфери трудових відносин, а й були побудовані на 

демократичних засадах – містили норми щодо соціальних гарантій працюючих.  

Першим кроком з боку держави у становленні соціального партнерства в 

українському трудовому праві став прийнятий у 1993 р. Указ Президента 

України «Про національну раду соціального партнерства» [100] (втратив 
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чинність). Цього ж року було прийнято Закон України «Про колективні договори 

і угоди». Одним з фундаментальних нормативно-правових актів щодо розвитку 

соціального партнерства став Закон України «Про оплату праці» [101], 

прийнятий у 1995 р. Перелічені законодавчі акти прийшли на зміну застарілим 

нормативно-правовим актам СРСР і заклали фундамент соціального партнерства 

в Україні. Їх прийняття створило привабливий клімат для розвитку сфери 

трудових відносин і дозволило країні позначити демократичний вектор свого 

розвитку. 

На рубежі ХХ і ХХІ століть українським законодавцем була прийнята ще 

низка нормативно-правових документів, які мають важливе значення для 

розвитку соціального партнерства в Україні. Ним стали закони України: «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (1998 р.), «Про 

профспілки, їх права та гарантії діяльності» (1999 р.) [65], «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності» (1999 р.) [102], «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» (2000 р.) [103], «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 

та витратами, зумовленими народженням та похованням» (втратив чинність 1 

січня 2015 року) [104], «Про організації роботодавців» (втратив чинність 22 

червня 2012 року). Слід підкреслити, що закони стосовно соціального 

страхування передбачали тристоронні відносини: держава – роботодавці – 

профспілки. У Законі України «Про організації роботодавців» наведено 

дефініцію поняття «соціальне партнерство», що, безумовно, стало показником 

цілеспрямованої державної політики з розбудови соціально-трудових відносин 

[105, с. 145] 

На думку В.Є. Шедякова, якщо в XIX – XX століттях соціально-економічні 

права трудящих розширювались, то у XXI ст. спостерігаються тенденції 

ускладнення умов праці (насамперед зменшується розмір державних асигнувань 

на освіту й науку та кількість робітничих посад, збільшуються тривалість часу 
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праці, пенсійний вік тощо). Такі тенденції спостерігаються навіть у країнах-

лідерах [106, с. 80]. Абсолютно погоджуємося з позицією вченого і вважаємо, що 

сучасні тенденції розвитку інформаційного суспільства не тільки пропагують 

такі високі темпи обміну інформацією, а й характеризуються короткочасністю 

людських взаємовідносин, що кожен член соціально-трудових відносин, 

зайнятий гонитвою за так званим прекрасним майбутнім, не надто обтяжує себе 

питаннями сучасності. Цим дуже вигідно користується держава, вганяючи 

індивіда у ще більшу гонитву за досягненням цілі, нав’язаної суспільними 

стереотипами.  

Одним із чинників вищезазначеного є втрата чинності у 2013 р. Закону 

України «Про організації роботодавців», внаслідок чого в українському 

трудовому законодавстві зникло визначення поняття «соціальне партнерство». 

На зміну цьому Закону прийшов більш удосконалений – «Про організації 

роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», з якого зазначена 

дефініція досліджуваного поняття була вилучена. Порівняння 2-х вищевказаних 

законів справляє подвійне враження, оскільки для країни, що прагне поліпшити 

трудові стандарти, дотримуватися вимог європейського зразка, відсутність у 

законодавстві одного з основних термінів соціально-трудової сфери – «соціальне 

партнерство» – є неприпустимим. У той же час удосконалені норми, затверджені 

новим Законом, дозволяють вести мову про прогресивність державної політики у 

сфері розвитку інституту соціального партнерства. Інакше кажучи, політику 

держави в цьому напрямі можна вважати хоча й прогресивною, але не досить 

послідовною.  

У 2013 р. в парламент був поданий для затвердження проект Трудового 

кодексу України [107], який не містить тлумачення поняття «соціальне 

партнерство», а наводить визначення правової категорії «соціальний діалог». Як 

зазначає із цього приводу С.С. Лукаш, у проекті Трудового кодексу України 

соціальному партнерству присвячено главу 1 книги 6 «Колективні трудові 

відносини». Глава називається «Соціальний діалог». Це пояснюється тим, що в 

законодавстві й у правовій науці соціальне партнерство й соціальний діалог 
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вживаються синонімічно [108, c. 408]. В українській законодавчій базі й у 

науково-правовій літературі дійсно ці поняття застосовують як синоніми. Але 

серед науковців точаться доволі затяжні дискусії з приводу синонімічності 

зазначених понять. Не вдаючись до підтримки жодної зі сторін і зважаючи на 

явну невизначеність цих категорій, пропонуємо одним з важливих моментів 

вважати прийняття в 2012 р. Закону «Про соціальний діалог в Україні». Закон 

містить трактування терміна «соціальний діалог», яке певною мірою можна 

застосовувати й до поняття «соціальне партнерство». Отже, можна припустити, 

що наявність у сучасному вітчизняному законодавстві закріпленого 

формулювання поняття «соціальний діалог» і відсутність дефініції терміна 

«соціальне партнерство» є ціленаправленим і обґрунтованим кроком 

українського законодавця. Подібний висновок робимо тому, що прийняття 

розглядуваного Закону «Про соціальний діалог в Україні» відбулось у 2012 р., а 

вже у 2013 р. після численних дискусій учених законодавець приймає Закон 

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

діяльності», який не містить визначення поняття «соціальне партнерство». 

Логічно припустити, що такий крок вимагає зниження активності обговорень 

щодо спрямованості однозначності політики в цій сфері. 

Останній етап становлення й розвитку соціального партнерства в Україні 

має досить специфічні особливості. З одного боку, шляхом прийняття низки 

нормативно-правових актів стосовно регулювання соціально-партнерських 

тристоронніх відносин зроблено досить значний внесок у законодавство, а з 

іншого – Україна є індустріально орієнтована держава, а тому взаємодія системи 

держава – підприємці – працівники має вийти на новий виток розвитку. 

Отже, з проведенням ґрунтовного дослідження історичного генезису 

еволюції соціального партнерства у трудовому праві стає очевидним, що в 

українських реаліях поняття «соціальне партнерство» з’явилося порівняно 

недавно. Фактично, протягом усього ХХ ст. соціально-трудова політика була 

повністю підконтрольна державним органам і не мала жодних ознак 

самостійності. Радянський законодавець періодично застосовував досвід 



68 

 

 

європейських країн щодо розвитку соціального партнерства, однак політика 

державного монополізму суттєво не сприяла формуванню інституту соціального 

партнерства. 

Зародження інституту соціального партнерства у трудовому праві України 

датується часами незалежного державотворення. Свобода політичних поглядів, 

гласність і підвищення рівня гуманності суспільства зробили свій вплив і на 

соціально-трудові відносини. Політика соціального партнерства була побудована 

в країні фактично заново, хоча її фундамент було закладено ще за часів так 

званої перебудови. Численні нормативно-правові акти соціально-трудової сфери 

останніх років спрямовані на розбудову інституту соціального партнерства, хоча 

цій політиці бракує послідовності й вона є достатньо залежною від економічних 

чинників впливу. У цілому ж вважаємо, що соціально-трудові відносини в 

контексті інших періодів становлення та розвитку соціального партнерства 

переживають період застою, а кращі часи його розвитку залишилися позаду.  

 

1.3 Принципи соціального партнерства у трудовому праві України 

 

Еволюція й оновлення законодавства про працю в Україні, зміни в 

розумінні і тлумаченні окремих правових категорій вимагають постійного 

переосмислення їх принципів, тобто засадничих, фундаментальних ідей, кожна з 

яких у будь-який момент може стати спірною й зазнати сумніву. Розвиток 

законодавства про соціальне партнерство в останні роки викликав оновлення 

переважної більшості нормативно-правових актів, що врегульовують це питання. 

Зокрема, прийняття таких законів України як «Про організації роботодавців, їх 

об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про соціальний діалог в Україні» та 

«Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» 

значно вплинуло на регулювання й зовнішнє вираження багатьох правових 

категорій, розуміння яких формувалось роками. Саме тому вважаємо за доцільне 

й необхідне дослідити належним чином принципи й гарантії соціального 

партнерства у трудовому праві. 
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Відзначимо, що вказана проблема вітчизняними науковцями досліджена 

недостатньо. Якщо поняттю й ознакам соціального партнерства присвячено 

чимало уваги вченими в їх дослідженнях (наукових статтях, монографіях, 

дисертаціях), у яких із цього приводу точиться багаторічна дискусія, то питання, 

що стосуються його принципів і гарантій переважно оминається або ж 

згадується у досить вузькому значенні. Наприклад, вивченням цієї проблеми в 

Україні займалися В.Я. Бурак, Н.А. Громадська, Ю.Ф. Іванов, М.В. Іванова, 

А.М. Колосок, 3.Я. Козак, Н.М. Клименчук, Л.М. Кононенко, А.М. Лушников, 

М.В. Лушникова, М.Г. Олександров, С.С. Петрачкович, П.Д. Пилипенко, 

Г.М. Савранська, О.О. Савчук, Ю.О. Cитник, Г.А. Трунова, А.Ю. Цина, 

Г.І. Чанишева, І.А. Шерепера та ін.  

А ось саме принципам соціального партнерства у трудовому праві 

присвячено занадто мало тематичних досліджень. Зокрема, у юридичній теорії 

бракує навіть визначення і єдиного переліку названого виду суспільних 

відносин, у зв’язку з чим детальний розгляд порушеного питання вважаємо 

своєчасним.  

Термін «принцип» походить від латинського слова «principium», яке 

означає начало, основа. Водночас, принцип – це те, що лежить в основі певної 

теорії науки, внутрішнє переконання людини, основне правило поведінки [109, с. 

547].  

Великий тлумачний словник української мови так визначає термін 

«принцип»: (1) основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, 

ідеологічного напряму і т. ін.; (2) особливість, покладена в основу створення або 

здійснення чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось; 

(3) переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці 

[3]. Філософська наука розглядає принципи, з одного боку, як першопочаток, «... 

те, що лежить в основі певної сукупності фактів, теорії, науки», а з іншого – як 

«внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні й теоретичні засади, 

якими вона керується в житті, в різноманітних сферах діяльності» [110, с. 519]. 

Під принципами слід розуміти «… першопочаток; те, що лежить в основі певної 
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теорії науки; внутрішнє переконання людини; основне правило поведінки; 

основну особливість у будові чого- небудь» [111, с. 461]. У словнику-довіднику 

«Державне управління та державна служба» принципи трактуються як «основні, 

вихідні положення теорії, основні правила діяльності; встановлені, 

загальноприйняті поширені правила господарських дій і властивостей 

економічних і соціальних процесів». У цьому джерелі також указано, що 

«сукупність принципів є початковою формою систематизації знань. Вона 

адресована визначеним фахівцям» [112, с. 302-303]. За В. І. Далем, слово 

«принцип» означає наукове чи моральне начало, основу, правило, від якого не 

відступають [113, с. 431]. 

Враховуючи всі напрацювання в науковій літературі, принципи права В. Л. 

Козлов, К. Є. Ліванцев, А. І. Денисов розглядають як поняття, що виражають 

сутність історичного типу права [114, с. 161; 115, с. 212]; С. С. Алексєєв, О. А. 

Лукашова, Р. З. Лівшиць, В. І. Нікітінський, М. С. Малеїн вважають, що це сфера 

правосвідомості, пра- вової ідеології й науки [116, с. 102-105; 117, с. 21-29; 118, 

с. 31; 119, с. 13]; В. Ф. Тараненко вказує на те, що принципи права – це норми, 

які мають більш важ- ливе значення [120, с. 181]; П. М. Рабінович, О. В. 

Смирнов вказують, що принципи – це категорія об’єктивна [121, с. 93; 122, с. 9]; 

В. І. Прокопенко визначає принципи права як основні суб’єктивні права та 

обов’язки [123, с. 12]. О. В. Старчук вважає що, враховуючи природничі ідеї 

виникнення права, неприйнятне ототожнення принципів права й норм права та є 

недопустимим їх визначення через суб’єктивні права та обов’язки [124, с. 40] 

Отже, принципами трудового права слід назвати виражені в законодавстві 

про працю основні засади, керiвнi положення, що характеризують найсуттєвiшi 

риси його змісту i внутрішню єдність правового регулювання суспільних 

правовідносин у сфері праці, а також визначають загальну спрямованість 

трудового права [30, с. 101]. 

Головним принципом соціального партнерства є те, що сторони, які є 

рівноправними, добровільно та самостійно обирають механізми партнерських 

відносин, які базуються на реальному й чітко визначеному правовому полі. 
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Підходи в науковій літературі до визначення його змісту залишаються 

неоднозначними, зважаючи на багатоаспектність цього феномену. Також, це 

обумовлено наявністю відмінностей в існуючих моделях представництва 

інтересів наймайних працівників [125]. 

Пропонуємо виразити принципи соціального партнерства у трудовому 

праві як керівні й основоположні для його сторін положення та ідеї, що 

здійснюють фундаментальну функцію в регулюванні співробітництва держави, 

працівників і роботодавців шляхом установлення обов’язкових для учасників 

трудових правовідносин правил. 

У вітчизняній юридичній теорії бракує єдності підходів до тлумачення 

принципів соціального партнерства. На практиці ж часто застосовуються 

принципи, розроблені Міжнародною організацією праці. Л.О. Городецька, 

проаналізувавши конвенції МОП, які так чи інакше врегульовують відносини 

соціального партнерства, виділила, на її думку, найважливіші принципи:  

− загальна і міцна злагода може бути досягнута на засадах соціальної 

справедливості;  

− ненадання працівникам у будь-якій країні нормальних умов праці є 

негативним прикладом для інших країн, що прагнуть поліпшити становище 

трудящих;  

− свобода слова і свобода об’єднань – це необхідні умови постійного 

прогресу;  

− злиденність, де б вона не була, є загрозою для загального добробуту;  

− усі люди незалежно від раси, віри і статі мають право на матеріальне 

благополуччя й духовний розвиток в умовах свободи, гідності, сталості в 

економіці й рівних можливостей;  

− повинні мати місце повна зайнятість і зростання життєвого рівня;  

− у соціально-моральному розумінні праця не є товаром [126, с. 127]. 

Більшість із наведених принципів зазвичай не беруться до уваги 

українськими дослідниками й не є характерними для вітчизняної теорії права. У 

той же час не варто принижувати роль міжнародного права в питанні розвитку 
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соціального партнерства в Україні. Міжнародні нормативно-правові акти є 

фундаментальними і системоутворюючими стосовно цього правового інституту. 

Однак більш звичною й загальноприйнятою є класифікація, надана цією ж 

дослідницею з приводу основних принципів соціального партнерства. Вона 

вважає їх похідними від загальної теорії трудового права України з урахуванням 

адаптації до особливостей інституту соціального партнерства. Зокрема, нею 

виділяються також принципи:  

− законності, який полягає в тому, що будь-які форми соціального 

партнерства здійснюються на підставі й з дотриманням чинного законодавства 

України. Порушення цього принципу спричиняє настання юридичної 

відповідальності, передбаченої відповідними правовими нормами:  

− повноважності й рівноправності сторін та їх представників, який, як 

зазначається, передбачає заздалегідь рівне положення суб’єктів соціального 

партнерства при вступі у відповідні відносини. Іншими словами, результат таких 

відносин досягається з урахуванням інтересів усіх без винятку сторін;  

− сприяння держави розвитку соціально-трудового партнерства на 

демократичних засадах, який, вважаємо, закріплює законодавчу й регулятивну 

функції держави у процесі здійснення відповідних відносин;  

− свободи вибору й обговорення питань, що входять до сфери соціально-

трудового партнерства, наше бачення якого полягає в тому, що предметом 

відповідного співробітництва є проблематика, попередньо узгоджена сторонами. 

Вирішення будь-якого питання досягається шляхом пошуку консенсусу 

сторонами в процесі здійснення передбаченої законодавством відповідної 

регулювальної процедури;  

− добровільності й реальності зобов’язань, які беруть на себе сторони 

полягає в тому, що кожен із суб’єктів за результатами переговорів повинен взяти 

на себе відповідальність, яка не перевищує його можливостей, і належним чином 

виконати їх. Ніхто зі сторін не може бути примушений до виконання дій, що 

перевищують його компетентність і здатність щодо цих дій;  
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− обов’язковості виконання досягнутих домовленостей, що передбачає 

відповідальність і гарантії суб’єкта соціального партнерства виконати взяті на 

себе й погоджені в певному порядку зобов’язання;  

− відповідальності за виконання прийнятих зобов’язань. Цей принцип 

виконує роль попередження ігнорування або порушення сторонами даних іншим 

сторонам гарантій;  

− контролю за виконанням досягнутих домовленостей, що становить 

собою забезпечення дотримання взятих сторонами зобов’язань у процесі 

реалізації соціального партнерства [126, с. 127].  

Окрім того, вчена називає і специфічні принципи організації роботи 

партнерів, зокрема, при веденні колективних договорів, укладанні договорів та 

угод, проведенні взаємних консультацій і контролю, вирішенні колективних 

спорів та ін. Це, насамперед:  

− трипартизм, тобто участь у цих процесах уряду (виконавчих органів 

місцевої влади), найманих працівників і роботодавців;  

− рівність сторін на переговорах і недопустимість обмеження законних 

прав працівників і роботодавців;  

− знання і взаємоповага прав та обов’язків сторін, недопущення 

конфронтації;  

− повага, відкритість і довіра у взаємовідносинах;  

− відкритість і доступність рівноправних переговорів;  

− уміння вислуховувати партнера;  

− дотримання культури спілкування, полеміки, дискусії, критики;  

− обов’язковість і надійність, націленість на досягнення домовленості [126, 

с. 127].  

Вважаємо, що наведені принципи сприяють справедливій взаємодії і 

служать основній меті соціального партнерства – досягненню сторонами 

консенсусу.  

П.Д. Пилипенко переконує, що для відносин соціального партнерства 

основоположними поняттями служать: а) рівноправність сторін соціального 
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партнерства; б) взаємна їх повага і довіра; в) всеохоплюючий характер 

соціального партнерства; г) пріоритетність примирних методів і процедур у 

проведенні переговорів і консультацій; ґ) неможливість погіршення умов, 

досягнутих на попередньому рівні соціальних договорів (угод); д) обов’язковість 

виконання досягнутих домовленостей; е) відповідальність соціальних партнерів 

за виконання прийнятих ними рішень і досягнутих домовленостей [127, с. 122]. 

Перелічені принципи теж можна охарактеризувати як загальноправові для теорії 

трудового права України й цілком підтримати їх виокремлення автором. 

С.С. Петрачкович є автором комплексного аналізу й дослідження 

принципів соціального партнерства у трудовому праві України, як-от:  

– свободи асоціації, який він обґрунтовує закріпленням цього принципу 

Конвенцією про свободу асоціації та захист права на організацію № 87 МОП і ст. 

36 Конституції України, що передбачає свободу об’єднання громадян з метою 

захисту особистих прав та свобод. Ми ж додамо, що стосовно соціального 

партнерства цей принцип означає можливість участі у певних правовідносинах 

уповноважених колективних представників з боку як працівників, так і 

роботодавців, які наділяються відповідною сукупністю прав та обов’язків для 

участі у процесі [128, с. 592]; 

– заборони дискримінації суб’єктів правовідносин соціального 

партнерства, який науковець підкріплює нормами ст. 1 Конвенції МОП № 111, 

що визнає дискримінацією будь-які обмеження в реалізації права на працю за 

ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних переконань, іноземного 

або соціального походження або в інших випадках [129]. Вважаємо, що цей 

принцип є вагомим підґрунтям не лише для дотримання конституційних норм у 

трудовому процесі, а й для розвитку в Україні громадянського суспільства й 

розбудови її як європейської демократичної держави [128, с. 592]; 

– трипартизму, що полягає в участі у процесі соціального партнерства 3-х 

сторін з певною метою, правами й обов’язками [128, c. 593]; 

– багаторівневого співробітництва, що ним розуміється як наявність згідно 

із Законом «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року 4-х рівнів 
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соціального партнерства – державного, регіонального, галузевого й локального, 

на кожному з яких вирішуються відповідні завдання й беруть участь 

уповноважені на це суб’єкти [128, с. 594]; 

– добровільного й рівноправного партнерства, що з точки зору автора 

досліджуваної класифікації, підтверджується положеннями Конвенції МОП про 

право на організацію і на ведення колективних переговорів № 98, Конвенції 

МОП № 144 Тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних 

трудових норм [130], Конвенції про свободу асоціації та захист права на 

організацію № 87 і Законом України «Про колективні договори і угоди». Щодо 

рівноправності цей принцип передбачає, що як працівники, так і роботодавці у 

процесі соціального партнерства користуються однаковими правомочностями, 

певним захистом і несуть співставну відповідальність за вчинені 

правопорушення [128, с. 594]; 

– обов’язковості й належного виконання колективних, галузевих, 

регіональних і національних угод, суть якого полягає в тому, що кожна сторона 

несе відповідальність за застосування узгоджених у процесі взаємодії положень, 

тобто прийняття перелічених угод є свідченням погодження сторонами умов, 

установлених відповідними актами [128, с. 594]; 

– примирно-третейського й арбітражного вирішення трудових спорів і 

конфліктів, що підкріплений Рекомендацією МОП про сприяння колективним 

переговорам № 163 [131], Рекомендацією МОП про добровільне примирення і 

арбітраж № 92 [132] танормами Закону України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» [128, с. 594]; 

– рівності суб’єктів правовідносин соціального партнерства, який полягає 

в тому, що в даному випадку модель «керуючих» та «керованих» осіб не є 

дієвою, всі сторони при вступі у відповідні правовідносини наділяються рівними 

правами й можливостями для захисту власних прав та інтересів [128, с. 592-596]. 

Вважаємо наведену класифікацію принципів найбільше вдалою з існуючих 

нині в юридичній теорії й відмічаємо, що цей перелік бажано закріпити в 

законодавчому порядку. 
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Перейдемо далі до класифікації, запропонованої Г.І. Чанишевою. Нею 

виділено: (а) рівноправність сторін; (б) їх повноважне представництво; 

(в) свободу вибору при обговоренні питань у сфері праці; (г) добровільність 

прийняття на себе сторонами зобов’язань; (ґ) пріоритетність примирних 

процедур при узгодженні різних інтересів і вирішенні соціально-трудових 

конфліктів; (д) взаємна відповідальність сторін та їх представників за 

невиконання зобов’язань за колективними угодами чи договорами; (е) сприяння 

розвитку соціального партнерства з боку держави [133, с. 14]. Загалом же варто 

відмітити в цій класифікації відсутність принципових відмінностей порівняно із 

запропонованими іншими дослідниками й цілковиту відповідність кожного 

принципу основоположним ідеям соціального партнерства. 

Ю.О. Ситник до основних принципів соціального партнерства відносить: 

(а) дотримання норм законодавства; (б) повноважність представників сторін; 

(в) рівноправність останніх у свободі вибору й обговоренні питань, що 

складають зміст колективних договорів і відносин; (г) добровільність сторін у 

прийнятті на себе зобов’язань, систематичність контролю й відповідальність за 

виконання цих зобов’язань [78, с. 281]. 

І.А. Шерепера використав це дослідження й дещо його розширив, 

виокремивши при цьому такі принципи:  

– рівноправність сторін, тобто кожна з них може бути ініціатором 

переговорів;  

– поваги й урахування інтересів сторін, що полягає в узгодженні інтересів 

останніх у ході переговорів;  

– зацікавленності сторін в участі в договірних відносинах, іншими 

словами, законодавець все більше питань віддає на розсуд сторін, яким 

доводиться домовлятися;  

– сприяння держави у зміцненні й розвитку соціального партнерства на 

демократичних засадах, тобто у створенні спеціальних органів зі сприяння у 

врегулюванні соціально-трудових відносин;  
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– дотримання сторонами та їх представниками трудового законодавства та 

інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, а саме 

необхідність виконання умов договору кожною зі сторін, яка підписує угоду;  

– повноважність представників сторін, за яким представники працівників 

повинні обиратись на зборах (конференції), наділятися певними 

повноваженнями, підтвердженими протоколом зборів, а представники 

роботодавця призначаються, а їх повноваження підтверджує наказ;  

– свободи вибору при обговоренні питань, що входять до сфери праці, що 

полягає у виборі сторонами будь-якого кола питань, а не тільки 

рекомендованого;  

– добровільність прийняття сторонами на себе зобов’язань, інакше кажучи, 

відсутність примусу й погроз;  

– реальність зобов’язань, прийнятих на себе сторонами, а саме 

забезпечення їх реалізації;  

– обов’язковість виконання колективних договорів та угод, що полягає в 

зобов’язанні кожної сторони виконати ті умови, з приводу яких вона взяла на 

себе відповідальність і які були узгоджені у дво- чи тристоронньому порядку;  

– контроль за виконанням прийнятих колективних договорів та угод, що 

передбачає існування органів нагляду й контролю;  

– відповідальність сторін та їх представників за невиконання з їх вини 

колективних договорів, угод, за що встановлюється адміністративна 

відповідальність [52, с. 191]. 

На думку І.М. Дубровського, принципами соціального партнерства є: 

(а) законність; (б) добровільність; (в) рівноправність сторін; (г) паритетність 

представництва сторін; (ґ) пріоритетність примирних процедур; (д) пошук 

компромісних рішень; (е) прагнення уникнути конфронтацій; (є) взаємоповага 

сторін; (ж) обґрунтованість і реальність вимог і взаємних зобов’язань; 

(з) відповідальність сторін за невиконання домовленостей і прийнятих 

зобов’язань; (и) обов’язковість розгляду органами виконавчої влади рішень 

постійно діючих органів соціального партнерства відповідного рівня; 
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(і) обов’язковість розгляду кожною стороною звернень інших сторін соціального 

партнерства [134, с. 46]. 

Відзначимо, що в цілому бачення й аргументація основоположних для 

інституту соціального партнерства рис серед вітчизняних дослідників сходяться 

із закріпленим у ст. 3 Закону «Про соціальний діалог в Україні» переліком, що 

передбачає такі принципи: а) законності й верховенства права; 

б) репрезентативності і правомочності сторін та їх представників; 

в) незалежності й рівноправності сторін; г) їх конструктивності і взаємодії; 

ґ) добровільності і прийняття ними реальних зобов’язань; д) взаємної поваги й 

пошуку компромісних рішень; е) обов’язковості розгляду пропозицій сторін; 

є) пріоритету узгоджувальних процедур; ж) відкритості і гласності; 

з) обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; и) відповідальності 

сторін за невиконання прийнятих зобов’язань. 

Кожна з розглянутих класифікацій комплексно сформована із загальних і 

притаманних лише соціальному партнерству принципів трудового права. У 

зв’язку із цим вважаємо, що принципи соціального партнерства необхідно 

поділяти на загальні (тобто характерні для науки трудового права загалом) і 

спеціальні (характерні виключно для досліджуваного правового інституту). Ця 

потреба викликана тим, що такі принципи як законність, рівноправність, 

відкритість і багато інших властиві для всіх без винятку трудових 

правовідносин, але, враховуючи той факт, що вони значною мірою 

характеризують інститут соціального партнерства, ми не можемо їх не згадати в 

даному контексті. Але перед нами поставлено завдання визначити 

основоположні ідеї, характерні виключно для соціального партнерства, тобто ті, 

що дозволяють вирізнити його з-поміж інших інститутів трудового права.  

Створення автором цієї дисертації власної класифікації принципів 

соціального партнерства було б повторенням уже існуючих у теорії ідей. Ось 

чому вважаємо за доцільне запропонувати деякі принципи, існування яких не 

було враховано вищезазначеними дослідниками, а саме: 
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1) принцип подолання конфронтації. Будь-які переговори – це, в першу 

чергу, процес подолання 2-х відмінних позицій. Кожна зі сторін має власну 

точку зору і власне бачення результату. Особливістю соціального партнерства й 

форм його зовнішнього вираження є спрямування всієї діяльності на подолання 

існуючих суперечностей. Це виявляється в неодмінній формі підтвердження 

досягнення згоди – підписанні договорів чи угод;  

2) принцип спрямованості на результат, тобто не має значення, яким чином 

проходили переговори, але в підсумку мають залишитися задоволеними всі 

сторони; 

3) принцип взаємодії, який полягає в тому, що можливо досягнути мети 

переговорів, лише йдучи один одному назустріч. 

Ще однією основоположною категорією для інституту соціального 

партнерства є його гарантії. Оскільки це питання взагалі не отримало належної 

уваги серед дослідників, спробуємо навести власну характеристику терміна 

«гарантія». Тлумачний словник пояснює його як поруку в чомусь, забезпечення 

чого-небудь; юридичні гарантії – це законодавчо закріплені засоби охорони прав 

і свобод громадян, способи їх реалізації, а також засоби охорони правопорядку, 

інтересів суспільства й держави [6, с. 222]. 

Таким чином, на підставі вищенаведеного визначимо гарантії соціального 

партнерства як установлені державою й закріплені нею в законодавчому порядку 

засоби й методи захисту прав, свобод і законних інтересів його суб’єктів. 

Закріплені чинним законодавством України гарантії поділимо на 2 групи 

залежно від того, чиї права вони захищають. 

Так, гарантіями працівникам як суб’єктам соціального партнерства є 

закріплення на конституційному рівні права на страйк для захисту своїх 

економічних і соціальних інтересів у разі недосягнення згоди з іншими 

учасниками соціально-партнерських відносин і права на об’єднання у 

профспілки, закріплене Законом України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності». Вони гарантують працівникам представництво в соціально-

партнерських відносинах, захист трудових і соціально-економічних прав. 
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З метою забезпечення функціонування соціально-партнерських відносин 

створено систему державних органів, існування яких свідчить про гарантування 

державою здійснення процесу соціального партнерства і його постійне 

вдосконалення. 

Так, однією з гарантій є створення Президентом України Національної 

тристоронньої соціально-економічної ради – органу, утвореного для ведення 

соціального діалогу, до складу якої входять по 20 делегованих у законодавчо 

встановленому порядку представників від кожної сторони соціального 

партнерства. Завдання Національної ради:  

1) вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо 

стратегії економічного й соціального розвитку України і шляхів вирішення 

існуючих проблем у цій сфері;  

2) підготовка й надання узгоджених рекомендацій і пропозицій 

Президентові, Верховній Раді й Кабінету Міністрів України з питань 

формування й реалізації державної економічної й соціальної політики, 

регулювання трудових, економічних і соціальних відносин [37].  

Отже, функціями Національної ради є дорадча, консультативна й 

узгоджувальна, які в цілому гарантують участь держави в соціальному 

партнерстві й у постійному підвищенні її ефективності. На певних рівнях – 

галузевому й територіальному – для ведення соціального діалогу – створюються 

відповідно галузева економічна й територіальна ради, функції яких і мета 

діяльності в цілому тотожні функціям Національної тристоронньої соціально-

економічної ради [37]. 

Ще однією гарантією соціального партнерства є існування примирної 

комісії – органу, призначеного виробляти рішення, яке може задовольнити 

сторони колективного трудового спору (конфлікту). Вона складається з 

представників сторін і трудового арбітражу – органу, до складу якого входять 

залучені сторонами фахівці, експерти та інші особи і який приймає рішення по 

суті трудового спору (конфлікту) [66].  
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Роль зазначених суб’єктів примирного процесу важко переоцінити, адже 

вони чинять суттєвий вплив на поведінку сторін соціального партнерства й 

консолідують їх з метою врегулювання розбіжностей. Іншими словами, 

існування примирної комісії і трудового арбітражу є гарантією досягнення 

сторонами консенсусу в кінцевому результаті, що є важливим принципом 

соціального партнерства. 

Окрім того, Президентом України створено Національну службу 

посередництва і примирення, метою діяльності якої є сприяння поліпшенню 

трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів 

(конфліктів), їх прогнозування й допомога у своєчасному розв’язанні, а також 

здійснення посередництва для вирішення таких спорів. 

Підсумуємо далі все вищерозглянуте. Принципи соціального партнерства 

виступають важливими орієнтирами для суб’єктів цього процесу. Їх керівні ідеї 

дозволяють сторонам скерувати реалізацію своїх прав та інтересів у потрібному 

напрямі, служать інструментом заповнення прогалин у законодавстві, що 

врегульовує функціонування соціального партнерства. Існування великої 

кількості позицій щодо формування й переліку принципів соціального 

партнерства свідчить, з одного боку, про багатогранність цього правового 

інституту, а, з другого, підкреслює недосконалість позиції законодавця, яка 

потребує свого вдосконалення. Гарантії ж соціального партнерства – вкрай 

малодосліджена правова категорія. З нашої точки зору, важливим є не тільки 

посилення уваги дослідників щодо порушеного питання, а й до розроблення 

державою нових дійових механізмів захисту прав та інтересів усіх учасників 

соціально-партнерських відносин. Адже держава зобов’язана створювати не 

тільки необхідну нормативну базу, а й усі необхідні умови для досліджуваного 

процесу. 
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1.4 Функції соціального партнерства у трудовому праві України 

Соціальне партнерство – це, в першу чергу, процес комфортного спільного 

функціонування декількох взаємопов’язаних елементів. Із появою певних 

розбіжностей між його суб’єктами виникає потреба їх подолання. Названий 

процес не виключає, а, навпаки, передбачає наявність протиріч і суперечок, які, 

однак, не повинні переходити допустимі законом межі. Перевага у вирішенні 

суперечки віддається не придушенню чи знищенню позицій, а насамперед їх 

переконанню й узгодженню, досягненню консенсусу. Практика демонструє, що 

переважну більшість конфліктів можна спрямувати й перевести в конструктивне 

для всіх сторін русло. Функції соціального партнерства полягають у тому, що 

сторони досягають згоди у процесі модифікації своїх інтересів та їх адаптації до 

вимог опонентів, а тому комплексне дослідження його системи передбачає 

виявлення функцій останньої. 

Розкриття функцій соціального партнерства у трудовому праві 

продиктовано бажанням якомога всебічніше розкрити сутність цієї правової 

категорії, оскільки їх аналіз дає можливість сформувати взаємоузгоджену 

внутрішню систему досліджуваного процесу. Характеристика функцій, які 

виконує соціальне партнерство, відображає його як знаряддя соціальних 

перетворень, інструмент активного впливу на перебіг демократичних процесів у 

державі, демонструє спроможність такого партнерства до вирішення завдань і 

досягнення цілей, що стоять перед ним у сфері розв’язання соціальних протиріч і 

спорів. 

Дослідженням функцій соціального партнерства у трудовому праві 

України займались такі науковці: О.С. Арсентьєва, Н.В. Балабанова, Ф.П. Витко, 

Н.А. Громадська, Л.П. Грузінова, В.І. Жуков, М.І. Іншин, М.М. Кононенко, 

В.Г. Короткін, А.А. Муравйова, О.М. Олейнікова, В.Є. Пилипенко, О.О. Савчук, 

О.А. Трюхан, Л.В. Ярова та ін. 

Нині в загальній теорії права немає єдності поглядів щодо питання про 

функції права. Численні точки зору зводяться до того, що під функцією права 
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розуміють або соціальне призначення права, або напрями правового впливу на 

суспільні відносини, або те й інше разом узяте [135, с. 252].  

Т. М. Радько підкреслює, що функції права це те, що визначається його 

суттю і соціальним призначенням, основний напрям впливу права на суспільні 

відносини, напрям, в якому виражена службова роль і основні задачі права [136, 

с. 36, 137, с. 227]. Ю. Г. Ткаченко, вказу, що функції права – це конкретна роль 

(дія) права з організації суспільних відносин в існуючих сферах суспільного 

життя. Таке визначення акумулює в собі і поняття функцій по об’єкту, або 

сферам дії права, і по способах організації правом суспільних відносин [138, с. 

148]. 

Існує також позиція, відповідно до якої пропонується розуміти функції 

права як соціальне призначення права, а також напрями правового регулювання 

на суспільні відносини [139, с. 168, 140, с. 154-155]. Отже, проаналізувавши 

позиції науковців щодо визначення поняття «функції права», необхідно вказати, 

що єдиного підходу до визначення вказаної дефініції немає, що зумовлене 

багатоманітністю розуміння авторів, між якими постійно тривають дискусії. 

Таким чином, функції соціального партнерства визначаються інтересами 3-

х соціальних партнерів – інтересів бізнесу, робітників і роботодавців. Тлумачний 

словник пояснює значення терміна «функція» як явища, що залежить від іншого 

явища, є формою його виявлення і змінюється відповідно до його змін [1, с. 

1552]. Виразимо функцію соціального партнерства у трудовому праві як 

основний напрямок його впливу на соціально-економічні відносини шляхом 

упровадження своїх керівних ідей у процесі досягнення мети соціального 

партнерства.  

У наукових колах існує думка, що функції соціального діалогу полягають у 

тому, що завдяки можливості артикуляції й модифікації своїх інтересів, 

соціальні партнери можуть досягти порозуміння, що, у свою чергу, призводить 

до вищого рівня їх ідентифікації зі змістом порозумінь і вироблених у цих 

рамках програм діяльності [141, c. 2]. Зазначимо, що наведене трактування є 
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вдалим для вираження функцій саме соціального діалогу, проте його 

використання для пояснення функцій соціального партнерства є дещо вузьким.  

Н.В. Балабанова виділяє 2 основні функції соціального партнерства у 

трудовому праві. По-перше, воно може служити механізмом узгодження 

соціальних інтересів з урахуванням їх відмінностей і навіть суперечностей. Ця 

функція полягає в тому, що соціальне партнерство виступає пом’якшувачем 

соціальної напруги, оскільки сприяє подоланню виникаючих конфліктів, 

попереджає виникнення майбутніх, дозволяє розробити механізми, які 

задовольнять інтереси всіх його учасників. По-друге, воно може бути засобом 

реалізації соціальної політики, що забезпечує участь усіх соціальних суб’єктів в 

організаційно-управлінській діяльності. Оскільки управління пронизує всі сфери 

життєдіяльності суспільства, соціальне партнерство може забезпечити взаємодію 

соціальних суб’єктів у будь-якій з них – економічній, політичній, культурній та 

ін. [142, с. 152]. 

Зазначена вченою позиція потребує розширення, оскільки повною мірою 

не забезпечує розкриття сутності й ролі соціального партнерства в суспільних 

процесах, що відбуваються в державі. Виділені дослідницею функції є занадто 

загальними, тому ми вважаємо, що в даному випадку було б доцільніше або 

розширити наведену класифікацію, або ж підкреслити її загальноправовий 

характер. 

Л.В. Ярова виокремлює 2 групи функцій соціального партнерства. 

Першою є прямі (основні) функції, реалізація яких спрямована на забезпечення 

соціального миру в соціумі і які визначаються інтересами 3-х соціальних 

партнерів. Такими функціями виступають: представництво й захист 

(а) загальнодержавних інтересів у сфері праці, (б) інтересів вітчизняного бізнесу 

і (в) інтересів найманих працівників [59, с. 39]. 

Інша їх група охоплює непрямі (супутні) функції, а саме: (а) вплив 

соціального діалогу на формування громадянського суспільства й на розвиток 

економічної демократії і (б) забезпечення соціальної стабільності, соціально-

економічної безпеки й соціальної справедливості [59, с. 39]. 
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Дана позиція є більш вдалою порівняно з підходом попереднього 

дослідника. По-перше, поділ на декілька груп дозволяє відповідальніше підійти 

до здійснення класифікації, виділивши найвизначніші функції. По-друге, в цій 

позиції імпонує виведення інтересів суб’єктів на перший план, адже дійсно, 

основною функцією соціального партнерства, чинником, який спонукає сторони 

вдаватися до зазначеного виду суспільних відносин, саме і є необхідність у 

захисті чи вираженні особистих прав та інтересів.  

О.О. Савчук теж поділяє функції на 2 види – першочергові і другорядні. До 

перших належать: (а) соціального захисту найманих працівників, яка передбачає 

збереження досягнутого рівня життя; (б) превентивна (попереджувальна), 

спрямована на зниження ймовірності реалізації соціальних конфліктів і 

негативних наслідків від них; (в) відтворювальна, що забезпечує суспільне 

відтворення; (г) перерозподільна, що становить собою не що інше, як підтримку 

досягнутого рівня доходів, перерозподіл ризиків у часі і просторі [143, с. 191]. 

Другорядними функціями є: (а) контролююча, яка пов’язана з контролем 

за конфліктами й передбачає особисту відповідальність кожного із соціальних 

партнерів; (б) стимулююча, що полягає у стимулюванні активності найманих 

працівників; (в) стабілізуюча, як узгодження інтересів соціальних партнерів [143, 

с. 191, 192]. 

Позиція цього дослідника теж певною мірою відрізняється від думки 

попереднього названого. По-перше, до першочергових основних віднесено 

функції більш глобального характеру, тобто виділено напрями, які мають вплив 

скоріше на суспільство, аніж на конкретні соціально-партнерські відносини. По-

друге, другорядними функціями названо напрями, що дозволяють попередити 

виникнення конфліктів, а в разі їх появи – якнайшвидше подолати. 

З точки зору Н.А. Громадської, соціальний діалог виконує нижченаведені 

функції: 

– пізнавальну (при соціальному діалозі можна одержати нові знання про 

проблемну ситуацію);  
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– регулюючу (спільні угоди між учасниками діалогу втілюються в 

суспільній практиці); 

– контролюючу (суб’єкти діалогових відносин взаємно перевіряють 

виконання раніше ухвалених рішень);  

– консолідуючу (можливість об’єднання сторін для досягнення загальних 

цілей);  

– прогностичну (визначення тенденцій подальшого розвитку відносин між 

учасниками діалогу);  

– комунікативну (обмін думками, окреслення позицій);  

– інформаційну (у процесі діалогу отримується нова інформація); 

– когнітивну (загальний для сторін предмет обговорення сприяє взаємному 

пізнанню суб’єктів діалогу);  

– емотивну (формує взаємовідносини людей);  

– конативну (засіб узгодження спільних зусиль в організаційно-

управлінській і предметно-практичній діяльності суб’єктів);  

– креативну (взаємопереконуючий вплив сторін) [52, с.19]. 

Зауважимо, що наведений перелік повною мірою відповідає особливостям 

соціального партнерства, проте для зручності у практичному використанні ми б 

запропонували систематизувати ці функції за групами. Наприклад, поділ можна 

провести за 3-ма групами – загальною, спеціальною й допоміжною. Так, до 

загальних ми віднесли б пізнавальну, інформаційну, регулятивну, когнітивну й 

емотивну, аргументуючи свій вибір тим, що саме ці функції створюють загальне 

враження сторін одна про одну, про їх погляди й вимоги. До спеціальних 

пропонуємо віднести контролюючу, комунікативну, конативну і креативну 

функції, виділені в одну групу, оскільки у процесі взаємодії сторін саме вони 

дозволяють виконати конкретні дії для досягнення кінцевої мети. Нарешті, 

допоміжна третя група, з нашої точки зору, служить для забезпечення окремих 

напрямів, що так чи інакше можуть мати вплив на суспільно-партнерські 

правовідносини за умови, якщо сторони виявлять бажання до них звернутись. До 

цієї групи ми відносимо функції консолідуючу і прогностичну.  
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О.А. Трюхан пропонує класифікацію функцій, абсолютно аналогічну 

попередній, проте з дещо іншим обґрунтуванням кожної з них [144, с. 20]. Із 

цього приводу дослідницею з’ясовано нижченаведене. 

По-перше, виступаючи механізмом, певним інструментом узгодження 

соціальних інтересів різних спільнот, зокрема, таких гранично дистанційованих 

соціальних утворень, як роботодавці й наймані працівники, й надаючи цим 

інтересам легітимного характеру, соціальне партнерство дозволяє у процесі 

соціальної взаємодії отримати більш широке і глибоке розуміння проблемної 

ситуації (пізнавальна функція). 

По-друге, при обміні думками спостерігається зближення точок зору 

сторін, через яке, незважаючи на протилежність і суперечність соціальних 

інтересів суб’єктів партнерських відносин, існує можливе знаходження загальної 

мети більш високого порядку, соціально-значущої як для однієї, так і для іншої 

сторони, на підставі чого досягається консенсус. Сприяти зняттю конфронтації 

може також пошук злагоджених дій, способів і засобів вирішення проблеми 

(регулююча функція). 

По-третє, спільне вироблення загальних дій шляхом взаємних поступок, 

узгодження інтересів створює можливості консолідації на противагу 

конфронтації, що знижує соціальну напругу й конфліктність (консолідуюча 

функція). 

По-четверте, у процесі спільного вироблення плану дій кожна зі сторін 

бере на себе певні зобов’язання, міру відповідальності і право контролю за 

виконанням домовленостей, що забезпечує ефективність реалізації спільно 

ухваленого рішення (контролююча функція). 

По-п’яте, особливо важливим є окреслення тенденцій розвитку відносин 

між основними суб’єктами соціально-трудової сфери, що може дозволити 

система соціального партнерства (прогностична функція) [144, с. 21]. 

Водночас соціальне партнерство має більш широкий спектр впливу на 

суб’єктів, оскільки створює умови для більш значного обміну думками, 

з’ясування поглядів і позицій в оцінці проблеми, засобів і способів її розв’язання 
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(комунікативна функція). У процесі обміну думками кожна зі сторін, як правило, 

одержує додаткову інформацію (інформаційна функція), має нагоду краще 

пізнати одна одну (когнітивна функція), формуючи тим самим певний характер 

взаємовідносин, звичайно, більш сприятливий (емотивна функція). Партнерська 

взаємодія, яка припускає відносини довір’я, посилює взаємовплив сторін 

(креативна функція). Як наслідок – партнерство виступає універсальним засобом 

узгодження спільних зусиль в організаційно-управлінській і практичній 

діяльності [144, с. 22]. 

М.М. Кононенко вважає, що соціальне партнерство впливає на суспільство 

й на державу шляхом реалізації таких функцій:  

1) організуючої (форми організації взаємодії груп у суспільстві);  

2) мобілізуючої, солідаризуючої (завдяки чому досягається більша 

згуртованість як окремої територіальної громади, так і суспільства в цілому);  

3) соціально-психологічної (інструмент управління соціальним настроєм, 

регулювання конфліктів тощо);  

4) мотивуючої і стимулюючої (що сприяє більш активній участі громадян у 

державному управлінні й у місцевому самоврядуванні); 

5) соціально-творчої (як організуючої форми для творчості соціальних 

груп);  

6) прогностичної і плануючої (на регіональному або місцевому рівні – 

шляхом створення планів соціально-економічного розвитку, прийняття програм 

пріоритетного розвитку певних сфер життєдіяльності);  

7) контролюючої (як ефективного інструменту зворотного зв’язку) [145]. 

Підкреслимо вдалість зазначеної позиції й погодження з дослідником по 

кожному пункту. До недоліків віднесемо її практичну незручність у 

використанні. Вважаємо, що виокремлення більше ніж 3–4-х функцій 

автоматично викликає потребу в їх групуванні, адже в більшості з них є 

індивідуальний предмет правового регулювання, що лише позитивно впливає на 

процес систематизації. 
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Беручи до уваги схожість розуміння інституту соціального партнерства у 

трудовому праві України й Білорусії, вважаємо доцільним навести класифікацію 

функцій, запропоновану білоруським дослідником Ф.П. Вітко, який вирізняє такі 

функції: 

– виявлення, координації й гармонізації інтересів соціальних спільнот, 

прошарків і груп, іншими словами, представницька функція; 

– соціального контролю здійснюваної соціально-економічної політики; 

– участі в розробці і прийнятті соціально-економічних програм, у розподілі 

матеріальних цінностей, що створюються в суспільстві; 

– участі у прискоренні науково-технічного прогресу, підвищенні 

продуктивності суспільної праці; 

– розвитку самоврядування, вдосконалення демократичного 

громадянського суспільства; 

– пов’язану з підвищенням добробуту працівників (боротьба за соціальну 

справедливість); 

– формування сприятливого клімату в суспільстві, побудованого на довірі 

й повазі з урахуванням інтересів і потреб сторін [146, с. 72-75]. 

Усі ці функції спрямовані на формування громадянського суспільства і 

встановлення рівності характерної саме для Білорусі. Проте ці напрями є цілком 

адаптованими й до українських реалій. По суті, кожна з вищезазначених функцій 

тим чи іншим чином виконується і в Україні у процесі здійснення відносин 

соціального партнерства. А тому будемо вважати цю позицію вдалою. 

Отже, сформулюємо власну позицію виділення функцій соціального 

партнерства в Україні. Перш за все, необхідно сформувати трирівневу 

класифікацію поділу функцій соціального партнерства на групи. Перша охоплює 

загальні функції, завдяки яким соціальне партнерство сприяє розбудові України 

як сучасної європейської держави, в якій дотримуються європейські стандарти 

демократії. Друга група об’єднує функції, що сприяють досягненню мети 

конкретних соціально-партнерських відносин. До третьої ж віднесемо допоміжні 

функції, які служать для забезпечення функцій основної групи. 
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До першої групи ми віднесемо функції: (а) сприяння розбудові 

громадянського суспільства, (б) сприяння демократизації держави, 

(в) забезпечення еволюції системи державного влади й управління. 

Другу сформулюємо як функції: (а) захисту прав та інтересів громадян, 

роботодавців і держави, (б) налагодження двостороннього діалогу між так 

званими керуючими й керованими елементами системи. 

Третя група – це функції: (а) визначення і зближення позицій сторін 

суспільно-партнерських відносин, (б) досягнення спільних домовленостей між 

сторонами суспільно-партнерських відносин, (в) прийняття узгоджених рішень 

як кінцева мета партнерських переговорів. 

Розглянемо детальніше кожну з названих функцій. Функція сприяння 

розбудові громадянського суспільства полягає у важливій ролі соціального 

партнерства як чинника налагодження взаємодії громадянина й держави, що 

полягає в організації прямих контактів та участі громадянина в суспільних 

процесах, у тому числі з удосконалення продуктивності праці й забезпечення 

поваги до особистих прав та свобод людини і громадянина.  

У громадянському суспільстві формується особливий соціокультурний 

простір із системою недержавних суспільних інститутів і відносин, що 

створюють можливість та умови кожній особі як самостійному суб’єктові 

суспільного життя в рамках загальноприйнятих правових норм реалізувати свої 

громадянські права, задовольняти власні матеріальні й духовні потреби. 

Сутність громадянського суспільства в даному випадку визначається мірою 

індивідуальної свободи, самоцінності й самовизначення окремо взятої 

особистості в соціумі, а його зміст – взаємодією і взаємовідносинами незалежних 

ні один від одного, ні від держави індивідів [147, с. 273].  

У розбудові громадянського суспільства вагому роль відіграє соціальне 

партнерство, що водночас становить собою важливий чинник і значну проблему. 

Фундаментом такого суспільства виступає взаємодія особи й держави на 

взаємовигідних засадах. Особа сама собі обирає вектор розвитку й міру, в якій 

вона є залежною від держави. Держава, у свою чергу, створює для людини 
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підґрунтя у вигляді закріплення й реалізації демократичних принципів, у 

результаті чого людина й держава комплексно взаємодіють з метою досягнення 

суспільного блага. Соціальне партнерство в цьому контексті служить дієвим 

інструментом розбудови зазначених положень. По-перше, людина й держава 

позбавляються відносин підпорядкованості, а їх відносини стають 

партнерськими. По-друге, нівелюється усталений принцип праці людини на 

державу, а їх відносини конвертуються у співпрацю і перш за все людина стає 

зацікавленою у підвищенні ефективності й результативності праці.  

Проблему такого суспільства розглядаємо через призму вітчизняних 

реалій. Основою його розбудови є пануючий у соціумі високий рівень правової 

свідомості і праворозуміння в аспекті виділення провідної ролі прав та свобод 

людини і громадянина. А в сучасних реаліях це є тривалим і доволі важким 

процесом. Однак, завдяки функціонуванню таких правових інститутів, як 

інститут соціального партнерства, перші кроки в цьому напрямі вже робляться, а 

тому не можна апелювати до їх неефективності. 

Розглянемо далі функцію сприяння демократизації держави. Як відомо, 

демократія – це форма управління, за якої влада належить народу [3, с. 283], а 

демократизація, відповідно, становить собою перебудову держави на 

демократичних засадах, запровадження демократичних принципів [3, с. 283]. 

Цей процес досягається насамперед шляхом максимального залучення громадян 

до процесу управління державою. Одним з перших кроків до досягнення 

зазначеної мети є функціонування правового інституту соціального партнерства. 

Громадянин уже не перший рік залучається до тристороннього діалогу з 

державою й роботодавцями з метою подолання розбіжностей у процесі 

здійснення суспільно корисної роботи. Це надає можливості громадянам брати 

участь у внесенні змін до вже існуючих у державі правових механізмів з 

урахуванням своїх прав, інтересів і потреб, оспорювати негативні процеси 

перешкоджання їх реалізації. До того ж, уже сам факт участі громадян у 

відносинах соціального партнерства ставить їх на один рівень з державою, 

наділяючи тотожними правами для ведення перемовин. У цьому полягає одна з 
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головних особливостей ролі соціального партнерства в демократичних процесах: 

державне управління автоматично демократизується у процесі діалогу, оскільки 

співпраця громадян з державними органами знаходить свій результат у 

виробленні і прийнятті узгоджених і взаємовигідних державно-управлінських 

рішень. 

Украй важливим у досліджуваному процесі є усвідомлення громадянами 

власних прав, можливостей і значимості. О.М. Крутій зазначає, що тільки 

соціальне партнерство в демократичному суспільстві забезпечує двосторонній 

збалансований зв’язок між громадянами і владою, спрямований на спільний 

пошук шляхів вирішення найактуальніших проблем регіону. Особливо важливий 

такий контакт на місцевому рівні, де владні структури мають більш тісні зв’язки 

з мешканцями [148, с. 113]. Проте не думаємо, що в такий спосіб варто 

принижувати роль соціального партнерства на державному рівні. Світовий 

досвід розвитку демократичних процесів продемонстрував дієвість 

тристороннього партнерства на всіх рівнях стосовно їх конструктивної взаємодії 

у вирішенні соціально значущих питань.  

Функція забезпечення еволюції системи державної влади й управління 

полягає у сприянні державотворчим процесам, у поступовій інтеграції 

європейських стандартів у вітчизняне законодавство й усуспільненні влади. 

Перш за все відмітимо, що шляхом опосередкованого впливу соціально-

партнерських відносин держава нарешті почала нести безпосередньо перед 

громадянами відповідальність за свої дії. Гарантована участь громадян як 

сторони соціального діалогу вже отримала вияв у певному покращанні 

соціально-економічної ситуації, в рості рівня заробітних плат і забезпеченні 

зайнятості, скороченні рівня безробіття й бідності, удосконаленні законодавства 

у сфері соціальної політики. Останніми декількома роками в Україні 

спостерігається процес укладення колективних договорів та угод, ухвалення на 

регіональному рівні нормативних актів про соціальне партнерство, що 

послужило результативним чинником бажання ініціаторів останнього швидше 
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подолати негативні явища в соціально-трудовій царині й запобіганню 

виникненню колективних трудових спорів. 

Проаналізуємо функцію захисту прав та інтересів громадян, роботодавців і 

держави, що полягає у виконанні комплексу дій, спрямованих на досягнення 

консенсусу у взаємовідносинах між зазначеними суб’єктами, і в пошуках 

максимально вигідного для всіх трьох сторін компромісу стосовно спірних 

питань. 

Налагодження двостороннього діалогу між керуючими й керованими 

елементами системи досягається шляхом упровадження функції, за допомогою 

якої відбувається прямий контакт договірних сторін, між якими існують 

взаємовигідні зв’язки і потреба у справедливій регламентації їхніх 

взаємовідносин. 

Для забезпечення основного свого призначення функція визначення і 

зближення позицій сторін суспільно-партнерських відносин сприяє аналізу 

спірних моментів у взаємовідносинах їх сторін, пошукам спільних точок дотику 

з метою врегулювання розбіжностей і досягнення взаєморозуміння. 

Функція досягнення спільних домовленостей між сторонами суспільно-

партнерських відносин передбачає виконання комплексу дій, які в кінцевому 

підсумку приводять суб’єктів відносин партнерства до спільної думки. 

Прийняття узгоджених рішень, як кінцева мета функції партнерських 

переговорів, полягає в укладенні сторонами договорів або угод на 

взаємовигідних умовах з чітко встановленими правами й обов’язками кожної з 

них, недотримання яких призводить до настання визначеної законом 

відповідальності.  

Отже, функції відносин соціального партнерства, діючи у вигляді єдиної 

цілісної системи, дозволяють не просто систематизувати можливі напрями для їх 

застосування на практиці, а своїм існуванням відіграють значну роль у заданні 

вектора вирішення поставлених завдань. Соціально-партнерські функції надають 

можливості сторонам не просто вчиняти певні дії, а й долати розбіжності в 

поглядах і попереджати настання негативних наслідків у майбутньому. З 
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урахуванням того, наскільки важливу роль відграє соціальне партнерство в 

розбудові демократичного суспільства, рівень дослідженості й розробленості 

(передусім його функцій) знаходиться на неприпустимо низькому рівні. Як 

багатогранний правовий феномен, соціальне партнерство виконує безліч 

функцій, основна з яких – забезпечення захисту прав та інтересів робітників, 

роботодавців і держави. Саме функціонування соціального партнерства дозволяє 

вирішувати конфлікти на початкових стадіях. Функції соціального партнерства 

дозволяють перевести постійну наявність протиріч у мирне русло, функції 

соціального партнерства забезпечують дотримання численних конституційних 

положень, сприяють налагодженню двостороннього діалогу між працівниками й 

роботодавцями, державою і громадянами, владою й бізнесом, і виступають 

одним з фундаментальних понять у розбудові України як європейської держави. 

Отже, у світлі необхідності приведення національного законодавства до рівня 

європейських стандартів порушене питання потребує нагального і якісного 

законодавчого закріплення. 

 

Висновки до Розділу 1: 

1. «Соціальне партнерство» в широкому розумінні – це метод 

досягнення консенсусу у взаємовідносинах роботодавців і працівників, що 

відбувається під контролем і за участі держави, дозволяє подолати 

конфронтацію щодо широкого кола проблем і має на меті забезпечення для 

працівників належних і гідних умов праці, а для роботодавців – високу 

ефективність праці й отримання прибутку. 

2. Основними ознаками, характерними для інституту соціального 

партнерства, є:  

 можливість (в окремих випадках, визначених Законом) як 

тристороннього, так і двостороннього співробітництва;  

 обмежене коло суб’єктів, уповноважених брати участь у соціально-

партнерських відносинах;  

 спрямованість процесу на досягнення консенсусу між сторонами;  
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 участь держави як сторони й регулятора відносин соціального 

партнерства;  

 тривалість процесу до моменту подолання всіх розбіжностей між 

сторонами. 

3. Історичний генезис становлення й розвитку соціального партнерства 

у трудовому праві України складається з таких етапів: перший – середина ХІХ-

перші роки ХХ століття; другий – перші роки ХХ ст.-1917 рік; третій – 1917-

1939 рр.; четвертий – 1945-1991 рр.; п’ятий – 1991 р.-до сьогодення. 

4. Запроновано такі унікальні принципи соціального партнерства: 

– принцип подолання конфронтації. Будь-які переговори – це в першу 

чергу процес подолання 2-х відмінних позицій. Кожна зі сторін має власну точку 

зору і власне бачення результату. Особливістю соціального партнерства й форм 

його зовнішнього вираження є спрямування всієї діяльності на подолання 

існуючих суперечностей. Це виявляється в кінцевій формі підтвердження 

досягнення згоди – підписанні договорів чи угод;  

– принцип спрямованості на результат, тобто не має значення, яким чином 

проходили переговори, головним є те, що їх підсумком мають стати 

задоволеними всі сторони; 

– принцип взаємодії, який полягає в тому, що досягненя мети переговорів 

можливе лише в результаті компромісу. 

5. Функції соціального партнерства у трудовому праві України 

поділяються на три групи: 

До першої групи віднесено такі: (а) сприяння розбудові громадянського 

суспільства, (б) сприяння демократизації держави і (в) забезпечення еволюції 

системи державної влади й управління. 

Другу групу складають наступні функції: (а) захисту прав та інтересів 

громадян, роботодавців і держави, (б) налагодження двостороннього діалогу між 

так званими керуючими й керованими елементами системи. 

До третьої групи функцій віднесено: (а) визначення і зближення позицій 

сторін суспільно-партнерських відносин, (б) досягнення спільних домовленостей 
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між сторонами суспільно-партнерських відносин і (в) прийняття узгоджених 

рішень як кінцева мета партнерських переговорів. 
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РОЗДІЛ 2 

СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

У ТРУДОВОМУ ПРАВІ  

 

2.1 Поняття і система суб’єктів соціального партнерства 

у трудовому праві України 

 

Розбудова й утвердження України у статусі соціальної держави є одним із 

базових конституційних принципів, що визначає засади державного устрою 

країни. У реалізації цього принципу було обрано вектор розвитку специфічних 

відносин, що довели свою ефективність у багатьох розвинених державах, – 

відносини соціального партнерства. Соціальне партнерство продемонструвало 

свою здатність підвищувати конкурентоспроможність як працівників, так і їх 

роботодавців, вирішувати проблеми соціально-трудової сфери максимально 

близько до джерела їх виникнення, а значить, і з більш точним урахуванням 

потреб сторін такого партнерства, а також довело свою спроможність 

нормалізовувати соціальний клімат у державах. 

Проте в перебігу становлення української державності в цілому і в період 

новітньої історії, зокрема, для України не були характерними демократичні 

форми правління, що, звичайно, відобразилося як на підході до правового 

регулювання таких прогресивних суспільних відносин, як соціальне 

партнерство, так і на сприйнятті цих відносин їх учасниками. Це стало причиною 

невідповідності реальних результатів соціального партнерства закладеним у 

нього можливостям. 

Для подальшого заглиблення в суть проблем розвитку соціального 

партнерства й пошуку шляхів їх вирішення, необхідно більш якісно визначитися 

з базовими питаннями, які, незважаючи на зовнішню простоту, залишаються 

недостатньо дослідженими. Одним із таких питань є система суб’єктів 

соціального партнерства у трудовому праві України. Так, украй необачним 

видаються пошуки шляхів удосконалення форм взаємодії суб’єктів соціального 



98 

 

 

партнерства, якщо ні законодавство, ні доктрина не містять чіткої відповіді ні 

щодо вичерпного переліку суб’єктів такого партнерства, ні щодо ознак їх 

системи. 

Крім того, порушене питання ускладнюється ще й через істотні 

відмінності, якими характеризується правова природа кожного із суб’єктів 

соціального партнерства на відповідній стороні соціального діалогу, а отже, і 

різними ступенями їх розвитку й залученості до тих чи інших суспільних 

відносин. 

Дослідження порушених проблем повинно мати своїм наслідком 

комплексне уявлення про особливості системи суб’єктів соціального 

партнерства. Адже результати пошуку шляхів удосконалення форм їх взаємодії 

ризикують стати малоефективними або непридатними для застосування через 

недосконалість уявлень про те, хто саме і в який спосіб реалізуватиме 

відповідний правовий механізм, що доводить потребу якісного розроблення цієї 

тематики. 

Поняття й ознаки системи суб’єктів соціального партнерства у науковій 

літературі з трудового права України досліджувал як комплексно, так і з 

зосередженням уваги на окремих суб’єктах такі вчені як М.Г. Акулов, 

Ф.П. Вітко, Н.Т. Гізатова, А.В. Драбаніч, О.Г. Дутова, Т.В. Євась, О.М. Кинько, 

М.О. Коляда, В.А. Красномовець, І.А. Лосиця, С.С. Лукаш, Д.І. Майський, 

О.В. Мірошниченко, Н.В. Осадча, О.М. Петров, В.Е. Теліпко, Д.Ю. Шашурін, 

В.Є. Шедяков та ін. 

Незважаючи на раціональність наукових висновків зазначених вище 

дослідників, питання системи суб’єктів соціального партнерства в Україні й досі 

достатньою мірою не досліджені, у зв’язку з чим вони вимагають більш 

детального вивчення з метою їх використання при подальшому з’ясуванні суті 

проблем відносин соціального партнерства й розробленні напрямів 

удосконалення законодавства і правозастосовної практики в зазначеній галузі. 

Загалом же під поняттям «суб’єкт правовідносин» у наукових джерелах 

прийнято розуміти «учасників суспільних відносин, які виступають як носії 
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юридичних прав та обов’язків» [149, c. 338], або «індивідів, організації та 

спільності, які на підставі юридичних норм можуть бути учасниками 

правовідносин – носіями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків» [150, 

с. 123]. Таким чином, характерною рисою суб’єктів правовідносин (до яких, поза 

всяким сумнівом, належать і відносини соціального партнерства) є наявність 

взаємних прав та обов’язків, особливості яких і визначають правовий статус 

кожного із суб’єктів. Отже, в основу поняття «суб’єкт правовідносин» слід 

вкладати й ознаку організаційної самостійності, відокремленості кожного 

суб’єкта (яка може бути як абсолютною, так і відносною через наявність тісних 

зв’язків з іншим суб’єктом/суб’єктами), що є вкрай необхідним для можливості 

ідентифікації останнього (останніх). Окремий інтерес, з точки зору дослідження 

суб’єктів соціального партнерства, становлять саме організації, адже якраз в 

такій формі функціонує переважна більшість учасників зазначених відносин. 

Під час вивчення категорії «суб’єкт соціального партнерства» єдиним 

нормативним орієнтиром може бути лише Закон «Про соціальний діалог в 

Україні», який не містить чіткої дефініції цієї правової конструкції. Розуміння 

характерних правових ознак таких суб’єктів буде досягнуто за допомогою 

дослідження суб’єктів соціального діалогу. Відповідно до вказано Закону 

«соціальний діалог» – це процес визначення і зближення позицій, досягнення 

спільних домовленостей і прийняття узгоаджених рішень сторонами соціального 

діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів 

виконавчої влади й органів місцевого самоврядування з питань формування й 

реалізації державної соціальної й економічної політики, регулювання трудових, 

соціальних та економічних відносин. На законодавчому рівні закріплена 

можливість здійснення соціального діалогу, який може відбуватися на декількох 

рівнях (національному, галузевому, територіальному й локальному) його двома 

або трьома сторонами. Залежно від рівня соціального діалогу кожна з його 

сторін може бути представлена конкретними суб’єктами, перелік яких 

передбачено в законодавстві. Законодавство не містить визначення суб’єктів 

соціального діалогу, а в Законі України «Про соціальний діалог в Україні» 
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наводиться лише їх перелік залежно від рівнів і сторін цього процесу. У зв’язку 

із цим варто звернутися до дефініцій цієї категорії, що мають місце в науковій 

літературі. 

Д.І. Майський суб’єктом соціального партнерства називає «юридичну або 

фізичну особу, яка володіє первинними або делегованими первинними носіями 

прав у соціально-трудових відносинах». Серед конкретних таких суб’єктів 

правник указує окремих роботодавців, їх об’єднання або органи, найманих 

працівників, їх об’єднання або органи, органи законодавчої й виконавчої влади, а 

також органи місцевого самоврядування [151]. Варто погодитися із 

справедливим зауваженням цього дослідника щодо природи повноважень 

суб’єктів соціального партнерства, які за джерелом останніх бувають суб’єктами 

з первинними або вторинними повноваженнями. Заслуговує на увагу і 

включення до переліку суб’єктів соціального діалогу таких нехарактерних для 

сучасної наукової літератури суб’єктів, як наймані працівники й органи 

законодавчої влади, що демонструє чітке розмежування ним понять «соціальне 

партнерство» й «соціальний діалог» і розуміння такого партнерства як явища, що 

виходить за межі соціального діалогу. 

Н.Т. Гізатова суб’єктами соціального партнерства називає учасників 

процесу цивілізованого вирішення соціально-трудових конфліктів, до яких вона 

відносить будь-які державні структури, комерційні підприємства й некомерційні 

організації [152, с. 48, 49]. На відміну від згадуваного попереднього науковця, 

вона більше наблизилась до суті відносин, що функціонують завдяки взаємодії 

суб’єктів соціального партнерства. Однак опис нею таких відносин виявився 

дещо звуженим, бо був зведений лише до вирішення соціально-трудових 

конфліктів, оминав ситуації мирного розв’язання неконфліктних питань, 

формування спільних стратегій, участі у спільних заходах тощо. На окрему увагу 

заслуговує й перелік суб’єктів: замість загальноприйнятого в наукових 

дослідженнях триелементного переліку – «працівники – роботодавці – держава», 

дослідницею було фактично відокремлено роботодавців від їх організацій, які 

опинились в одній групі з професійними спілками, оскільки більшість перших 
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підпадає під поняття «комерційні підприємства», а другі – під поняття 

«некомерційні організації». У той же час таке трактування завдає істотної шкоди 

структурованості уявлень про систему суб’єктів соціального партнерства. Адже 

терміни, обрані правницею, невиправдано як розширюють коло суб’єктів 

соціального партнерства (некомерційні організації), так водночас і звужують їх 

коло (не всі роботодавці є комерційними підприємствами), через що ми схильні 

вважати оперування ними недоцільним.  

Т.М. Полушкіна пропонує тлумачити суб’єктів соціального партнерства як 

власників, підприємців і найманих працівників, які вступають на ринку праці у 

відповідні відносини з приводу купівлі-продажу робочої сили [153, с. 162]. 

Вважаємо, що таке визначення заслуговує на певну критику: крім заміни сторін 

соціального партнерства на суб’єктів, що має місце у випадку з роботодавцями, 

звуження кола суб’єктів останнього виключно до тих, що беруть участь у ньому 

на локальному рівні (авторкою заперечується факт участі в соціальному 

партнерстві щонайменше держави, а тим більше – органів місцевого 

самоврядування та інших суб’єктів), характер взаємовідносин між сторонами 

соціального партнерства, описаний правницею, викликає певні запитання. 

Частково Т.М. Полушкіна має рацію, оскільки відносини соціального 

партнерства дійсно дуже тісно пов’язані з відносинами у сфері праці. Однак 

запропонована авторкою дефініція може бути застосована також і до суб’єктів 

трудових відносин. У зв’язку із цим доходимо висновку, що наведене нею 

тлумачення розглядуваного терміна абсолютно не відображає специфіку 

відносин, у яких беруть участь зазначені суб’єкти. 

Ф.П. Вітко вказує на необхідність розуміння під конструкцією «суб’єкти 

соціального партнерства» органів державного управління, об’єднань 

роботодавців та об’єднань працівників, оскільки саме вони, на його думку, 

виступають основними носіями інтересів у сфері соціально-трудових відносин 

[146, с. 59]. Звернімо увагу на мотивацію автора щодо формулювання 

зазначеного переліку суб’єктів: наявність у них статусу основних носіїв інтересів 

у відповідній сфері відносин. Не погоджуючись із цим правознавцем, укажемо, 
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що за своєю суттю суб’єкти соціального партнерства є представниками носіїв 

інтересів (на відміну від сторін, які, власне, і є носіями). Разом із тим перелік 

суб’єктів хоча і є неповним, проте сформульованим дослідником у правильному 

напрямі.  

Н.В. Осадча пропонує тлумачити конструкцію «суб’єкти соціального 

партнерства у сфері праці» як наймані працівники, трудові колективи, 

професійні спілки, з одного боку, роботодавці та їх об’єднання – з другого, а 

державу й органи місцевого самоврядування, їх представників і спільно створені 

органи по регулюванню соціально-трудових відносин – з третього [154, с. 170]. 

Наведене трактування є таким, що суперечить положенням чинного 

законодавства України, оскільки працівники можуть вважатися стороною, а не 

суб’єктом соціального партнерства. Однак навіть у разі визнання працівників 

суб’єктами соціального діалогу для забезпечення багатоманітності доктрини, що 

стосується проблем складу суб’єктів соціального партнерства, визначення, 

запропоноване цією дослідницею, містить внутрішню суперечність, адже 

тлумачення трудових колективів як суб’єктів такого партнерства поряд із 

працівниками означатиме дублювання фактичного складу суб’єктів.  

Як додає О.В. Мірошниченко, на міжнародному рівні суб’єктами 

соціально-трудового партнерства слід вважати окремі держави й міжнародні 

організації [73, с. 27]. Спільним недоліком обох наведених дефініцій є те, що їх 

автори навіть не намагаються дати в них хоча б найкоротшу характеристику 

поняття «суб’єкт соціального партнерства», а зосереджуються лише на їх складі. 

Сумнівними вбачаються й наведені авторами пропозиції щодо складу останніх, 

адже в них, з одного боку, допускається суттєве перевантаження сторони 

працівників зайвими суб’єктами, а з іншого – єдиною реальною стороною, якій 

гарантується право на участь у соціальному партнерстві, виступає держава. 

В.А. Красномовець, повторюючи помилку згаданих вище дослідників, 

указує, що суб’єктами соціального партнерства варто вважати найманих 

працівників, бізнес (роботодавців), державу й інститути громадянського 

суспільства [155, с. 192]. Цікавою є позиція вченого стосовно віднесення до кола 
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суб’єктів соціального партнерства інститутів громадянського суспільства, але 

конкретні їх приклади дослідник не наводить. Проте ми не можемо погодитися з 

іншою частиною переліку цих суб’єктів, оскільки очевидним є те, що 

правознавець ототожнює суб’єкти і сторони соціального партнерства, що 

повністю суперечить положенням чинного законодавства України. 

Суб’єктами соціального партнерства, на нашу думку, треба вважати 

юридичних і фізичних осіб – представників працівників, роботодавців, держави 

(а в окремих випадках – і органів місцевого самоврядування) як сторін такого 

партнерства, а також допоміжних суб’єктів – примирних, посередницьких, 

консультаційних структур тощо, які в міру власних або делегованих їм прав та 

обов’язків уповноважені брати учать у відносинах соціального партнерства з 

метою забезпечення соціальної згоди, заснованої на узгоджених взаємовигідних 

рішеннях як його сторін, так і суб’єктів. 

У перебігу аналізу положень Закону «Про соціальний діалог в Україні» 

доходимо висновку, що в ньому згадуються 3 категорії осіб/утворень, які 

стосуються соціального діалогу, зокрема, й соціального партнерства в цілому. 

До них відносять уже згадувані раніше сторони й суб’єкти цього діалогу (саме 

його сторони й виступають сторонами колективних договорів [40, ст. 3]), а також 

органи такого діалогу. Сторона й суб’єкт соціального діалогу співвідносяться як 

носії певного набору інтересів, характерних для тієї чи іншої соціальної групи, 

та його представник (до речі, у проекті Закону України «Про соціальне 

партнерство» термін «суб’єкт» замінено на термін «представник» соціального 

партнерства [156]). Орган соціального діалогу, у свою чергу, є штучним 

спеціалізованим утворенням, створеним шляхом делегування із числа осіб, які 

представляють суб’єктів соціального діалогу для практичної участі в 

останньому. Такими органами є Національна тристороння соціально-економічна 

рада, територіальні тристоронні й утворені за ініціативою сторін 

галузеві/міжгалузеві три- або двосторонні соціально-економічні ради, інші 

тристоронні органи соціального діалогу, двосторонні робочі комісії [37].  
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Одним з недоліків сучасних досліджень у сферах правового регулювання 

соціального партнерства й соціального діалогу є відсутність достатньої кількості 

структурованих наукових узагальнень і дефініцій ключових понять. Незважаючи 

на значну кількість досліджень, що стосуються правових аспектів соціального 

партнерства, питання ознак системи його суб’єктів практично залишається 

недослідженим. З одного боку, це пояснюється тим, що система розглядуваних 

суб’єктів має багато спільних рис із системою суб’єктів трудових правовідносин, 

а з іншого – не варто ототожнювати ознаки системи суб’єктів трудових 

правовідносин і суб’єктів соціального партнерства. Отже, ця прогалина повинна 

бути заповнена окремим дослідженням.  

У зв’язку з наведеним пропонуємо під конструкцією «система суб’єктів 

соціального партнерства» розуміти сукупність закономірно пов’язаних між 

собою юридичних і фізичних осіб – представників працівників, роботодавців, 

держави (а в окремих випадках – і органів місцевого самоврядування) як сторін 

соціального партнерства, а також допоміжних суб’єктів – примирних, 

посередницьких, консультаційних структур та ін., які в міру власних або 

делегованих їм прав та обов’язків уповноважені брати учать у відносинах такого 

партнерства. 

Ф.П. Вітко вважає, що є сенс виокремлювати такі ознаки системи суб’єктів 

соціального партнерства: а) принципову відмінність інтересів, епізодична 

спільність яких є випадковістю, а не характерною особливістю; б) взаємну 

вигідність відносин у цій системі; в) важливість останньої як чинника 

формування інститутів громадянського суспільства; г) недопустимість 

застосування силових методів у взаємовідносинах у системі [146, с. 62].  

Аналіз наведених ознак дозволяє стверджувати, що зазначений автор 

приділив увагу в основному відносинам усередині системи, але випустив 

зовнішні ознаки останньої, її структуру й особливості елементів. Натомість ним 

було включено до ознак системи власне бачення її соціальної значимості, що є 

зайвим за умови нерозкритості найбільш істотних її елементів. 
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Ознаками системи суб’єктів соціального партнерства, запропоновані 

А.М. Колотом, є: а) низька ефективність деяких суб’єктів через їх психологічну 

неготовність до участі в соціальному партнерстві; б) трипартистська організація 

складу системи суб’єктів; в) спрямованість останньої виключно на захист 

інтересів не соціальних партнерів, а суспільства в цілому [157, c. 678]. Очевидно, 

на думку автора, вказівка на трипартистську модель соціального партнерства є 

достатньою для окреслення характерних особливостей системи суб’єктів 

зазначених відносин. Наведена ним класифікація характеризується 

поверхневістю й певною безсистемністю, хоча й порушує суттєві проблеми 

досліджуваних суб’єктів – такі, наприклад, як недостатність існуючого рівня 

розвитку окремих із них для ефективної участі в усіх необхідних процесах. 

Вважаємо за доцільне виділити нижченаведені ознаки сучасної системи 

суб’єктів соціального партнерства:  

– рівноправність таких суб’єктів;  

– заснованість цієї системи на принципі трипартизму;  

– тісний взаємозв’язок системи суб’єктів соціального партнерства із 

системою його сторін;  

– пірамідоподібна структура цієї системи;  

– переважно колективний характер суб’єктів системи соціального 

партнерства;  

– напівзакритість розглядуваної системи;  

– неспеціалізованість суб’єктів, які входять до системи соціального 

партнерства (за деякими винятками);  

– необмеженість форм взаємодії суб’єктів всередині системи. 

Виходячи зі сказаного, зазначимо, що варто детальніше описати кожну з 

ознак системи суб’єктів соціального партнерства. 

1. Рівноправність суб’єктів соціального партнерства. Незважаючи на 

розмаїття суб’єктів соціального діалогу й соціального партнерства, перелічених 

у Законі «Про соціальний діалог в Україні», їх система заснована на принципі 

рівноправності сторін (а значить, і суб’єктів), якими визначається характер 
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правових відносин між сторонами. Названий принцип зафіксований у Конвенції 

МОП про право на організацію і на ведення колективних переговорів № 98 1949 

р., Конвенції про тристоронні консультації для сприяння застосування 

міжнародних трудових норм № 144 1976 р., Конвенції про свободу асоціації і 

захист права на організацію № 87 1948 р. [128]. Суб’єкти соціального 

партнерства взаємодіють за умов законодавчо закріпленої рівноправності, а це 

означає, що, незважаючи на відмінності їх правового статусу в цілому, в рамках 

відносин соціального партнерства неприпустимим є підкорення одного із 

суб’єктів іншому, надання переваг одним суб’єктам перед іншими (крім 

виняткових випадків, передбачених законом і покликаних відкоригувати 

об’єктивно існуючі обставини, що перешкоджають сторонам соціального 

партнерства досягти передбачених законом цілей).  

У науковій літературі з трудового права зазначена ознака розкривається 

через принцип добровільного й рівноправного партнерства: «Добровільність 

участі в системі соціального партнерства проявляється в тому, що сторони, 

незалежно від волі будь-яких третіх осіб, обирають форму співробітництва і 

визначають ступінь взаємодії. А зміст рівноправності полягає у наділенні 

рівними правами представників працівників і роботодавців у сфері соціально-

партнерських відносин» [158, c. 43]. Взаємопов’язаність принципів 

добровільності й рівноправності обґрунтовується ще й тим, що наявність 

порушень у процесі реалізації кожного із зазначених принципів означатиме 

автоматичне порушення іншого з них. Причиною цьому є суть і мета відносин 

соціального партнерства: прийняття узгоджених, добровільних, взаємовигідних 

рішень суб’єктами, які представляють сторони соціального діалогу/партнерства. 

До того ж, як зазначає В.А. Міхеєв, соціальне партнерство заперечує 

диктатуру будь-якої з його сторін і затверджує суспільний договір, згоду між 

працівником і роботодавцем як підґрунтя оптимальної реалізації прав та 

інтересів різноманітних соціальних груп [159, c. 84]. Таким чином, 

недотримання принципу рівноправності представників сторін соціального 

партнерства означатиме суперечність процесу взаємодії останніх, його сутності, 
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а значить, перетворюватиме таке партнерство на абсолютно інше соціальне 

правове явище. 

2) Заснованість системи на принципі трипартизму. Під терміном 

«трипартизм» прийнято розуміти таку модель соціального партнерства, за якої, 

крім об’єднань працівників і роботодавців, третім соціальним партнером 

виступає держава в особі своїх уповноважених органів [160, с. 95]. Оскільки 

відповідно до Закону «Про соціальне партнерство в Україні» стороною 

соціального діалогу виступає сторона органів виконавчої влади, вона 

представлена на кожному з рівнів останнього (окрім діалогу локального) за 

допомогою Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів 

виконавчої влади. Зазначимо також, що органи місцевого самоврядування, 

можливість участі яких на територіальному рівні соціального діалогу 

допускається законодавством [37], загалом не порушують принципу 

трипартизму у зв’язку з факультативністю своєї участі й низькою практичною 

ефективністю на даному етапі розвитку соціально-економічних відносин в 

Україні. Проте не слід ігнорувати факт визнання їх у законодавстві окремою 

стороною соціального діалогу, незважаючи на факультативність участі в ньому.  

Отже, необхідно звернути увагу на те, що така характерна особливість 

системи суб’єктів соціального партнерства в цілому відповідає міжнародному 

підходу: Міжнародна організація праці рекомендує представникам держав 

зосереджуватися на регулюванні питань соціального партнерства й соціального 

діалогу шляхом співробітництва між підприємцями і працівниками на 

локальному рівні (рекомендації МОП № 94 і № 129), консультацій і співпраці 

між державною владою й об’єднаннями роботодавців і працівниками на 

галузевому й національному рівнях (Рекомендація МОП № 113), тристоронніх 

консультацій для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм 

(Конвенція МОП № 144, Рекомендація МОП № 152 [30, с. 149]) і визначає 

вектором своєї діяльності розвиток «tripartite partnership and social dialogue» – 

тристороннього партнерства й соціального діалогу [161]. Разом із тим наявність 

у досліджуваній системі таких суб’єктів представників 3-х основних сторін не 
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виключає залучення до числа цих суб’єктів також інших – допоміжних, які 

можуть сприяти щоразу різній стороні або одночасно всім сторонам соціального 

діалогу залежно від потреб конкретної ситуації.  

3. Тісний взаємозв’язок системи суб’єктів соціального партнерства із 

системою його сторін. Законодавство України про соціальне партнерство й 

соціальний діалог, як уже вказувалося раніше, не містить визначення поняття 

«суб’єкт соціального партнерства». Натомість у законодавстві лише в 

загальному вигляді перелічуються конкретні суб’єкти соціального діалогу, 

кожен з яких покликаний репрезентувати певну сторону соціального 

діалогу/соціального партнерства.  

Така особливість юридичної техніки, використаної при створенні тексту 

зазначеного Закону, міркування доцільності і, звісно, природна належність 

відповідних суб’єктів соціального партнерства до певної сторони останнього 

разом зумовили структуру їх системи, орієнтовану на більш просту систему 

сторін соціального партнерства/соціального діалогу. 

У той же час у системі суб’єктів соціального партнерства, як уже 

зазначалося, функціонують суб’єкти, не закріплені ні в законодавстві, ні на 

практиці за жодною зі сторін соціального партнерства/соціального діалогу [162, 

c. 81]. Такими суб’єктами є примирні, посередницькі, експертні, консультаційні 

та інші організації, що можуть співпрацювати як з будь-якою стороною 

соціального партнерства на відповідному рівні окремо, так і (за згодою сторін) з 

усіма сторонами одночасно. На думку деяких науковців, найбільш ефективними 

є саме допоміжні суб’єкти, створені або самостійно державою в особі її органів, 

або за її участю [163]. Проте факт участі держави у створенні того чи іншого 

допоміжного органу не повинен позначатися на його ефективності.  

Відповідною участю держави у створенні тих чи інших суб’єктів 

соціального партнерства може стати здійснення в перебігу соціального діалогу 

додаткового сприяння стороні держави, нав’язування іншим сторонам участі 

саме певних посередників і створення зовнішнього тиску на представників менш 

потужних сторін такого партнерства. Ось чому стверджувати про відмінність 
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результатів діяльності відповідних суб’єктів соціального партнерства залежно 

від особливостей їх створення слід виключно паралельно зі взяттям до уваги 

зазначеного факту. 

Як наголошує Г.П. Зінченко, система суб’єктів соціального партнерства, 

заснована на адекватному сприйнятті потреб його сторін, на основі так званих 

обмінних угод дозволить задовольнити всі групи інтересів, що зіткнулись у 

процесі цього партнерства [164, с. 31]. Погоджуючись із наведеною позицією, 

вкажемо, що існуюча на даний момент система суб’єктів соціального 

партнерства хоча й потребує вдосконалення, проте в цілому здатна відповідати 

потребам його сторін на всіх рівнях, причому певного доопрацювання вимагає 

галузевий рівень соціального партнерства. 

4. Пірамідоподібна структура системи суб’єктів соціального партнерства. 

Соціальний діалог, як ключовий процес, який відбувається в рамках системи 

відносин соціального партнерства, здійснюється відповідно до Закону «Про 

соціальний діалог в Україні» на національному, галузевому, територіальному й 

локальному рівнях [37]. І якщо на останньому, найбільш наближеному до 

конкретних підприємств і працівників, партнерство здійснюється точково, то з 

переходом на кожен вищий рівень соціального діалогу відбувається укрупнення, 

збільшення значимості і впливовості суб’єктів соціального партнерства, 

внаслідок чого на національному рівні чисельність суб’єктів зводиться до 

мінімуму, а сфера, на яку поширюється дія досягнених домовленостей, навпаки, 

зростає.  

Ідея багаторівневої взаємодії суб’єктів соціального партнерства, як 

зазначає В.А. Міхеєв, полягає в наданні їм можливості уникнути нівелювання їх 

інтересів і врахувати їх відмінності, провести узгоджену політику, яка шляхом 

взаємних поступок сприятиме прийняттю взаємоприйнятних рішень [159, c. 79]. 

З нашої точки зору, функціонуюча на сьогоднішній день система рівнів відносин 

соціального партнерства здатна забезпечити досягнення цілей останнього за 

умови активізації зусиль з удосконалення співпраці на кожному з рівнів. 
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Якість такої «піраміди» суб’єктів соціального партнерства в рамках 

процесу соціального діалогу забезпечується за допомогою контролю за 

виконанням вимог щодо додержання репрезентативності відповідних суб’єктів, 

який здійснюють спеціально уповноважені на це органи (наприклад, 

Національна служба посередництва і примирення) [37]. 

Суб’єкти соціального партнерства на локальному рівні не повинні 

проходити оцінювання відповідності критеріям репрезентативності та його 

підтвердження, і це, на думку Є.Є. Березіна, є виправданим кроком законодавця, 

оскільки, по-перше, у масштабному плані колективний договір є вагомим для 

конкретної юридичної особи або її структурного підрозділу, а по-друге, у зв’язку 

з великою кількістю первинних профспілкових організацій проходження ними 

процедури оцінювання відповідності критеріям репрезентативності викликало б 

зайве навантаження на фахівців державного органу, відповідального за 

здійснення такої процедури [165]. 

Погоджуючись із зауваженням цього правника, вкажемо на те, що 

колективний договір, будучи основним матеріальним результатом процесу 

соціального діалогу на локальному рівні, є важливим не лише для юридичної 

особи (оскільки це поняття фактично включає в себе лише роботодавця), а й для 

працівників останнього, яким при протилежному підході до правового 

регулювання встановлення репрезентативності теж довелося б вживати 

додаткових заходів для участі в соціальному партнерстві, що суттєво знизило б 

кількість укладених на локальному рівні колективних договорів між 

представниками працівників і роботодавців. 

5. Переважно колективний характер суб’єктів системи соціального 

партнерства. Колективний характер суб’єктів соціального партнерства 

пояснюється трудомісткістю процесу пошуків консенсусу його сторонами, що 

викликає складність/неможливість і недоцільність окремого укладення 

відповідних угод кожною конкретною особою, якої повинна або може 

стосуватися та чи інша угода. До того ж надання чи покладання певних прав та 

обов’язків на суб’єкта соціального партнерства означатиме непорушність угоди 
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у випадку зміни персонального складу осіб, яких представляє цей суб’єкт. 

Приміром, дія колективного договору на підприємстві не припиняється при 

звільненні осіб, які працювали на підприємстві на момент укладення угоди й у 

разі прийняття на роботу нових, на яких відповідно до законодавства остання 

теж буде поширюватись [36]. 

Істотна особливість системи полягає також у необхідності створення на 

вищих рівнях соціального партнерства/соціального діалогу колективних 

суб’єктів соціального партнерства на базі не індивідуальних, а колективних його 

суб’єктів [166, с. 29]. Отже, при створенні таких суб’єктів соціального 

партнерства має місце так звана подвійна колективізація, укрупнення останніх.  

Разом із тим на локальному рівні в соціальному діалозі можуть брати 

участь індивідуальні суб’єкти – представники роботодавця або трудового 

колективу. Проте за своєю суттю їх повноваження є вторинними, бо в основі 

повноважень індивідуального представника лежатиме воля сукупності 

працівників, які становлять собою колектив. 

Індивідуальними суб’єктами можуть бути й допоміжні учасники відносин 

соціального партнерства – незалежні експерти, спеціалісти, посередники. Однак 

у цьому конкретному випадку індивідуальність суб’єкта соціального 

партнерства пояснюватиметься його факультативністю й незакріпленістю за 

жодною зі сторін соціального партнерства/соціального діалогу. 

З точки зору А.М. Колота, переважно колективний характер суб’єктів 

соціального партнерства спричиняє те, що їх соціальна відповідальність на 

даному етапі відносин не лише набуває класичного етичного забарвлення, а й 

перетворюється на соціально-економічну категорію [157, с. 678]. Адже саме в 

такий спосіб відображається готовність співпрацювати й досягати спільних 

інтересів не тільки окремих осіб, які на практиці представляють відповідні 

сторони, а й демонструються погляди цілих соціальних груп на розвиток 

широких сфер правових та інших суспільних відносин. 

6. Напівзакритість системи суб’єктів соціального партнерства. Система 

суб’єктів соціального діалогу як основного процесу, в рамках якого 
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розвиваються відносини соціального партнерства, є закритою. До такого 

висновку можна дійти, незважаючи на брак прямої заборони щодо 

представництва відповідної сторони соціального діалогу іншими суб’єктами, 

крім тих, що прямо зазначені в Законі «Про соціальний діалог в Україні», адже 

формулювання його ст. 4 є конкретними, вичерпними й не містять формулювань 

на зразок «тощо», «та інші суб’єкти, уповноважені на представництво» [37], які 

фактично містили б перелік останніх.  

Водночас не треба забувати, що відносини соціального партнерства 

можуть виходити за межі соціального діалогу, а значить і суб’єкти такого 

партнерства виходять за межі суб’єктів соціального діалогу.  

До числа додаткових суб’єктів належать експерти, арбітри, навчальні й 

консультаційні формування, перелік і характер яких не є обмеженим [154, 

c. 171]. Як бачимо, система суб’єктів соціального партнерства є закритою лише 

частково – в частині, що стосується соціального діалогу. Подібної думки 

дотримується й В.А. Красномовець, яка, пропонуючи дефініцію категорії 

«соціальне партнерство», визначає її як визнану світовою практикою форму 

узгодження інтересів і підвищення соціальної відповідальності сторін і суб’єктів 

соціального діалогу – найманих працівників, бізнесу (роботодавців), держави, 

інститутів громадянського суспільства [155, с. 192]. 

Включення до системи учасників відносин соціального партнерства 

інститутів громадянського суспільства, конкретний перелік яких, по суті, є 

невичерпним і здатним трансформуватися залежно від потреб суспільства й 

етапів його розвитку, свідчить про практичну можливість долучення до цих 

відносин численних суб’єктів, визнання яких у законодавстві є другорядним 

процесом.  

Як відзначає І.А. Лосиця, поступовий відхід держави від ролі ключового 

регулятора соціально-економічних відносин може супроводжуватися 

доповненням переліку суб’єктів соціального партнерства новими учасниками 

[167, c. 336]. Такий напрямок розвитку відносин цього партнерства є цілком 

можливим з огляду на сучасне правове регламентування питань соціального 
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партнерства й соціального діалогу. Але остаточне закріплення за певними 

суб’єктами статусу постійних учасників зазначених відносин слід здійснювати 

після ретельного дослідження їх впливу на ці відносини й наслідків їх участі в 

них. 

7. Неспеціалізованість суб’єктів, які входять до системи соціального 

партнерства (за деякими винятками). Аналіз переліку суб’єктів соціального 

партнерства дозволяє дійти висновку, що більшість із тих, хто беруть участь у 

соціальному діалозі, здійснюють певні функції й поза участю в соціальному 

діалозі й відносинах соціального партнерства, незважаючи на значимість такого 

партнерства в цілому в діяльності цих суб’єктів. Таким чином, більшість 

суб’єктів соціального партнерства не є штучними, 

створеними/обраними/призначеними виключно для цілей останнього.  

Із цієї точки зору виняток можуть становити лише представники 

роботодавця, а за відсутності профспілки на підприємстві обрані трудовим 

колективом працівники, які фігурують як суб’єкти соціального діалогу на 

локальному його рівні. 

Як переконує В.Г. Ротань, створення трудовим колективом 

представницького органу окрім уже існуючої первинної профспілкової 

організації фактично означатиме позбавлення останньої її повноважень щодо 

представництва працівників у відносинах соціального партнерства відповідно до 

чинного законодавства, яке належить профорганізації «за замовчуванням» [168, 

с. 75]. 

Отже, відзначимо, що зазначені представники не наділені безумовним 

правом на представлення інтересів працівників і потребують спеціальних 

повноважень на це, чим і пояснюється винятковість їх статусу. 

8. Необмеженість форм взаємодії суб’єктів в середині системи. Закон «Про 

соціальний діалог в Україні» називає 4 форми ведення соціального діалогу його 

сторонами: обмін інформацією, консультації, узгоджувальні процедури й 

колективні переговори з укладення колективних договорів та угод (ст. 8). 

Враховуючи те, що відносини соціального партнерства є ширшими порівняно з 
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процесом соціального діалогу, так само, як і коло суб’єктів, задіяних у цих 

відносинах, зробимо висновок, що суб’єкти такого партнерства можуть 

використовувати й не передбачені цим Законом форми співпраці (проте в такому 

разі це не вважатиметься соціальним діалогом) або ж, навпаки, передбачені 

Законом форми ведення соціального діалогу (крім укладення колективних 

договорів) можуть використовувати й суб’єкти, не згадані в розглядуваному 

законодавчому акті. 

Загалом, суб’єктами трудового права є передусім суб’єкти трудових 

правовідносин, а саме працівник та роботодавець. Аналіз суб’єктного складу 

відносин, пов’язаних із трудовими, дозволяє виділити й інші суб’єкти трудового 

права: трудовий колектив, профспілковий чи інший уповноважений на 

представництво трудовим колективом орган, об’єднання профспілок або інших 

представницьких організацій трудящих, організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців, органи та організації, які здійснюють 

працевлаштування, органи нагляду і контролю за додержанням законодавства 

про працю, органи з вирішення трудових спорів [169] 

Що стосується класифікації суб’єктів, які входять до системи соціального 

партнерства, то законодавством (ст. 4 указаного Закону) передбачено 

класифікацію суб’єктів соціального діалогу (а значить певною мірою й 

соціального партнерства) залежно від рівнів такого діалогу: 

– на національному рівні сторони соціального діалогу доручено 

представляти всеукраїнським об’єднанням професійних спілок, всеукраїнським 

об’єднанням організацій роботодавців і Кабінетові Міністрів України; 

– галузевий рівень цього діалогу є можливим завдяки взаємодії 

всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій 

роботодавців (кожен з перелічених вище суб’єктів уповноважений діяти в межах 

певного виду/видів економічної діяльності), а також відповідних центральних 

органів виконавчої влади; 

– у рамках територіального рівня соціального діалогу згідно з вимогами 

законодавства контактують між собою профспілки відповідного рівня, 
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організації роботодавців, а також об’єднання зазначених суб’єктів і місцеві 

органи виконавчої влади, що діють на території певної адміністративно-

територіальної одиниці. На цьому рівні окремою стороною соціального діалогу 

(саме стороною, а не суб’єктом), законодавець називає й органи місцевого 

самоврядування в межах повноважень, наданих їм законодавством; 

– на локальному рівні такого діалогу його сторони представляють первинні 

профспілкові організації (а за їх відсутності вони можуть бути замінені вільно 

обраними для ведення колективних переговорів представниками працівників), 

роботодавець та/або його уповноважені представники. 

Наведену класифікацію можна назвати горизонтальною. 

Беручи за основу саме цей перелік суб’єктів соціального діалогу й 

соціального партнерства, можемо здійснити і їх класифікацію залежно від 

сторони такого діалогу, яку вони представляють, тобто класифікацію 

вертикальну, де суб’єкти всередині кожної групи будуть знаходитися в 

ієрархічному зв’язку. Таким чином, можна виділити певні групи суб’єктів 

соціального партнерства (соціального діалогу), які представляють сторону: 

(а) працівників, (б) роботодавців і (в) держави, а в окремих випадках – органів 

місцевого самоврядування. 

Ієрархічність кожної групи в цій класифікації найпростіше 

продемонструвати на прикладі сторони держави: Кабінет Міністрів України – 

центральні органи виконавчої влади – місцеві органи виконавчої влади. 

Зазначимо, що наведена класифікація ґрунтується лише на законодавстві 

України про соціальний діалог і підлягає доповненню щонайменше ще однією 

новою групою під назвою «допоміжні учасники» при застосуванні розширеного 

переліку суб’єктів соціального партнерства. 

М.Г. Акулов пропонує власний погляд на класифікацію таких суб’єктів. Це 

(а) первинні носії прав та інтересів (наймані працівники, роботодавці, держава, 

органи місцевого самоврядування); (б) представницькі організації та їх органи, 

що є носіями делегованих повноважень (об’єднання роботодавців, професійні 

спілки, органи влади й органи управління); (в) органи, через які реалізується 
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соціальний діалог (Національна рада соціального партнерства, інші постійні або 

тимчасові органи в галузях, регіонах, на підприємствах чи в організаціях; 

(г) органи, покликані мінімізувати наслідки можливих конфліктів, 

попереджувати загострення соціально-трудових відносин (примирні, 

посередницькі структури, незалежні експерти, арбітри тощо), а також навчальні, 

інформаційні, консультативні та інші формування [170, с. 171]. 

І хоча цим автором не сформульовано обраний ним критерій класифікації, 

зауважимо, що останнім, очевидно, є функціональне призначення й рід 

повноважень суб’єкта. На увагу заслуговує також і перелік суб’єктів соціального 

партнерства, який є значно ширшим того, який, як правило, зустрічається в 

науковій правовій літературі. Як бачимо, правознавець включив до системи 

таких суб’єктів органи соціального партнерства, що, на нашу думку, є зайвим, 

адже у зв’язку з особливостями їх формування, по суті, це є дублюванням 

наведених вище суб’єктів. Водночас ми підтримуємо віднесення до суб’єктів 

соціального партнерства допоміжних органів і формувань, охоплюваних 4-ю 

групою, оскільки вони хоча й не відіграють ключової ролі і не включені до числа 

суб’єктів соціального діалогу, але загалом сприяють досягненню мети 

соціального партнерства. 

Наведені в законодавстві й літературі класифікації суб’єктів соціального 

партнерства не можна вважати вичерпними, у зв’язку з чим пропонуємо 

доповнити їх перелік наведеними нижче. 

Так, за критерієм залученості до ключового процесу, що охоплюється 

відносинами соціального партнерства, варто розрізняти суб’єкти, які (а) беруть 

участь у соціальному діалозі (перелічені в Законі «Про соціальний діалог в 

Україні») і (б) не беруть участі в такому діалозі (примирні, посередницькі, 

навчальні структури тощо). 

Продовжуючи класифікацію суб’єктів соціального партнерства, засновану 

на аспектах соціального діалогу, відмітимо, що їх також можна поділяти на 

суб’єкти, які є: (а) обов’язковими на відповідній стадії соціального діалогу 

(суб’єкти на стороні працівників, роботодавців, органів виконавчої влади) і 
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(б) факультативними (суб’єкти, які представляють органи місцевого 

самоврядування). 

Також суб’єкти соціального партнерства можуть бути поділені на тих, 

сторона яких представлена (а) на всіх рівнях соціального діалогу (роботодавці, 

працівники) і (б) не на всіх рівнях такого діалогу (органи виконавчої влади). 

Залежно від наявності владних повноважень слід розрізняти суб’єктів 

соціального партнерства, які (а) належать до органів влади (суб’єкти, які 

представляють сторону органів виконавчої влади й органів місцевого 

самоврядування в рамках соціального діалогу, а також законодавчу владу) і 

(б) не належать до органів влади (суб’єкти, які представляють сторону 

працівників, роботодавців і допоміжних суб’єктів соціального партнерства). 

Крім того, суб’єкти соціального партнерства можуть бути також поділені 

на 2 групи залежно від того, функціонують вони на постійній основі (як 

більшість таких суб’єктів) чи обираються/формуються/призначаються 

спеціально для участі у відносинах соціального партнерства (як, наприклад, 

вільно обрані представники працівників на локальному рівні). 

Таким чином, питання відносин соціального партнерства, що 

зарекомендувало себе дієвим механізмом досягнення соціального миру і 

збільшення темпів економічного розвитку, на сьогодні є вкрай актуальним, 

особливо з огляду на динамічність сучасних суспільних відносин та 

інтенсивність кризових процесів. Адже тільки максимально повне і ґрунтовне 

розуміння сутності соціального партнерства дозволить адаптувати його до 

існуючих умов і перетворити з назви окремого виду відносин на якісну 

характеристику взаємодії сторін такого партнерства. 

У зв’язку із цим існує нагальна потреба в упорядкуванні відомостей про 

суб’єктів, які діють у системі відносин соціального партнерства, в наданні за 

допомогою виокремлення притаманних їм ознак і наведення альтернативних 

класифікацій комплексної оцінки їх місця і співвідношення із системою 

суб’єктів соціального діалогу, з яким часто ототожнюється соціальне 

партнерство, а значить, і в закладенні підґрунтя для подальшої роботи над 
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виправленням недоліків і заповненням прогалин, що існують у сучасному 

законодавстві про соціальне партнерство, з урахуванням особливостей структури 

їх системи, а також їх характерних рис. 

 

2.2 Правовий статус суб’єктів соціального партнерства 

у трудовому праві України 

 

Дискусійність питання точного суб’єктного складу системи соціального 

партнерства та його співвідношення із суб’єктним складом соціального діалогу 

не є і не повинна бути причиною для припинення наукових досліджень, 

предметом яких виступають особливості функціонування представників сторін 

такого партнерства в рамках взаємодії, спрямованої на зближення позицій, 

досягнення спільних домовленостей і прийняття узгоджених рішень між 

учасниками трудових, соціальних та економічних відносин. 

Для забезпечення прискореного розвитку відносин соціального 

партнерства (як і будь-яких інших) украй необхідним є аналіз як ключових 

аспектів, так і менш помітних характерних особливостей функціонування 

суб’єктів, які беруть участь у такій взаємодії. Потреба в аналізі у випадку із 

соціальним партнерством пояснюється ще й тим, що до відносин останнього 

часто долучаються суб’єкти, які вже не існують, а які створені спеціально для 

цієї мети. Раціоналізація процесу створення й налагодження діяльності таких 

суб’єктів дозволила б їм сконцентрувати свої зусилля не на вирішенні 

організаційних проблем, а на досягненні цілей соціального партнерства. 

До того ж вивчення особливостей правового статусу суб’єктів соціального 

партнерства може стати підґрунтям для більш якісного усвідомлення 

учасниками соціально-партнерських відносин мотивів тих чи інших напрямів дій 

їх партнерів, для розширення рамок їх взаємодії через розуміння процесів, що 

відбуваються на вищих і нижчих рівнях соціального діалогу, що дозволило б 

поглибити ці відносини завдяки системному усвідомленню процесів, до яких 

залучені представники сторін соціального партнерства. 
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У вітчизняній правовій науковій літературі питання правового статусу 

суб’єктів, які діють у системі соціального партнерства, досліджували такі 

науковці як О.С. Арсентьєва, М.О. Білоус, В.М. Бутенко, В.А. Деркач, 

І.М. Дубровський, О.Г. Дутова, І.В. Зуб, В.І. Комарницький, С.М. Конончук, 

Н.В. Осадча, Н.А. Плахотіна, О.І. Прокопенко, В.Г. Ротань, О.Є. Сонін, 

М.В. Сорочишин, В.Е. Теліпко, О.А. Трюхан, І.І. Шамшина, В.А. Щербань та ін. 

Незважаючи на ґрунтовність публікацій перелічених вище науковців, 

правовий статус суб’єктів соціального партнерства у трудовому праві України 

достатньою мірою ще не досліджено, у зв’язку з чим виникає потреба в його 

подальшому розробленні з метою вдосконалення правозастосовної практики й 

національного законодавства в цій галузі. 

Розкриття проблем, що стосуються порушеного питання доцільно 

розпочати перш за все з визначення конструкції «правовий статус суб’єкта 

соціального партнерства у трудовому праві України». 

На думку І.І. Шамшиної, правовий статус суб’єктів соціального 

партнерства/соціального діалогу становить собою систему закріплених у 

нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, обов’язків і 

відповідальності, згідно з якими певний суб’єкт координує свою поведінку у 

сфері суспільних відносин, що охоплюються поняттям «соціальне партнерство» 

[171, c. 57]. Погоджуючись з таким трактуванням правового статусу суб’єкта 

соціального партнерства, вкажемо також, що правовий статус здатен 

відображати становище цього суб’єкта у взаємовідносинах з іншими суб’єктами, 

а тому можемо стверджувати, що питання взаємної координації діяльності 

суб’єктів соціального партнерства на базовому рівні є вирішеним у нормативно-

правових актах. 

В.А. Міхеєв пропонує тлумачити категорію «правовий статус суб’єктів 

соціального партнерства» як особливий параметр, сутність якого вказує на 

взаємовідносини всіх суб’єктів такого партнерства [159, c. 156]. Аналіз 

правового статусу кожної групи цих суб’єктів дійсно може дати уявлення щодо 

їх взаємовідносин, проте залишається нез’ясованим, який саме зміст вкладався 
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дослідником у поняття «особливий параметр». Цю дефініцію варто доповнити 

вказівкою на конкретне явище, в якому знаходить відбиття правовий статус 

такого суб’єкта. 

Г.П. Зінченко й І.І. Рогов тлумачать правовий статус суб’єкта соціального 

партнерства як закріплені в системі вітчизняного права норми, що фіксують 

права й обов’язки цих суб’єктів [164, c. 91]. Ми не погоджуємося з наведеною 

думкою правників й зауважуємо, що самі по собі норми не становлять правового 

статусу суб’єктів соціального партнерства, на відміну від прав та обов’язків, які 

вони фіксують. Також слід підкреслити, що, незважаючи на фіксацію саме в 

національному законодавстві переважної більшості норм, що стосуються 

суб’єктів соціального партнерства, не треба виключати й можливості 

міжнародно-правового регулювання відносин такого партнерства. 

Отже, конструкцію «правовий статус суб’єктів соціального партнерства» 

варто тлумачити як систему взаємопов’язаних, зафіксованих у нормативно-

правових актах прав та обов’язків суб’єктів, які беруть участь у відносинах, що 

охоплюють формування й реалізацію державної соціальної й економічної 

політики, регулювання трудових, соціальних та економічних відносин.  

Першою й найбільш масштабною (і, як свідчить практика, найслабшою) 

стороною соціального партнерства є сторона працівників. Як справедливо 

відзначає О.С. Арсентьєва, працівники, як індивідуальні суб’єкти трудового 

права, не мають можливості брати самостійної участі в соціальному партнерстві, 

через що суб’єктами останнього на боці працівників узгоджуються найбільш 

типові інтереси найманих працівників [172].  

Відповідно до положень законодавства на різних рівнях соціального 

діалогу сторона працівників представлена первинними профспілковими 

організаціями або вільно обраними для представництва працівників особами чи 

професійними спілками, що діють у межах певної адміністративно-

територіальної одиниці, а також об’єднаннями всеукраїнських професійних 

спілок (як загальними, так і в межах певного виду/видів економічної діяльності) 

[21]. Усі ці суб’єкти становлять собою єдину цілісну групу, якій певною мірою 
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притаманна ієрархічність взаємовідносин між її елементами. Відмінною 

особливістю цієї групи є те, що максимальний рівень динамічності і 

взаємозамінності її елементів зосереджено насамперед на локальному рівні 

соціального партнерства, а з підвищенням цього рівня роль представників сторін 

працівників безальтернативно концентрується саме в руках професійних спілок 

та їх об’єднань.  

Отже, ключовими суб’єктами, уповноваженими на представництво 

інтересів працівників, є саме професійні спілки, під якими в законодавстві 

України маються на увазі добровільні неприбуткові громадські організації, що 

об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної 

(трудової) діяльності (навчання) [65].  

Правовий статус сторони працівників, яка представлена переважно 

професійними спілками різного рівня, в рамках соціального діалогу 

характеризується необхідністю підтвердження їх відповідності критеріям 

репрезентативності суб’єктів соціального партнерства/соціального діалогу [37]. 

Критеріями репрезентативності є: а) легалізація (реєстрація) організацій 

(об’єднань) на боці сторони працівників та їх статус; б) їх галузева й 

територіальна розгалуженість; в) загальна чисельність членів профспілок, 

кількість їх організацій та об’єднань [37]. Наведені ознаки будуть далі розглянуті 

детальніше. 

Функцію оцінювання репрезентативності покладено на Національну 

службу посередництва і примирення та її територіальні відділення. Після 

ухвалення рішення про відповідність критеріям (підтвердження 

репрезентативності) суб’єкт не вважатиметься таким, що не потребує додаткових 

дій щодо його визнання іншими суб’єктами соціального діалогу [173]. 

Підтверджувати свою відповідність вимогам суб’єкти соціального партнерства 

зобов’язані один раз у 5 років. З ініціативи суб’єктів воно може здійснюватись і 

частіше (від одного разу на рік), за наявності фактичних підстав для цього (утім 

перелік підстав, ні у спеціальному Законі, ні в підзаконних нормативно-правових 

актах не конкретизується) [37]. На практиці такими підставами може стати 
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суттєва зміна чисельності відповідних суб’єктів соціального діалогу, 

підтвердження якої може мати значення в разі виникнення конфліктних 

ситуацій, за яких рішення вважається прийнятим за умови його підтримки 

суб’єктом з найбільшим кількісним складом його учасників (більш розгорнуто 

такі ситуації описуватимуться нижче). 

Розглянемо детальніше кожен з критеріїв репрезентативності 

представників сторони працівників у рамках соціального діалогу, беручи при 

цьому до уваги те, що конкретні вимоги до кожного з критеріїв відрізняються 

залежно від рівня соціального діалогу, на якому задіяні певні суб’єкти. 

Легалізація/реєстрація відповідно до закону. Цей критерій застосовується 

на більшості рівнів соціального діалогу (на національному, галузевому, 

територіальному), формулюється в законодавстві незалежно від будь-якого рівня 

[37] й реалізується професійними спілками шляхом повідомлення на 

відповідність заявленому статусу за допомогою подання до органів Державної 

реєстраційної служби України заяви й супровідних документів. 

Критерій галузевої й територіальної розгалуженості. Його застосовують 

лише на одному з рівнів соціального діалогу – на національному – всеукраїнські 

об’єднання професійних спілок для наділення їх повним спектром прав щодо 

представництва інтересів працівників зобов’язані поєднувати в собі профспілки 

(їх організації), що діють у більшості адміністративно-територіальних одиниць 

України [37], визначених у ст. 133 Конституції, а також мають у своєму складі не 

менше 3-х всеукраїнських профспілок. На інших рівнях репрезентативність 

досягається переважно показниками, що стосуються кількісних, а не 

територіальних характеристик суб’єктів соціального діалогу, про що буде йтися 

далі. У будь-якому випадку, як зазначає Є.Є. Березін, диференціація підходу до 

встановлення репрезентативності окремих суб’єктів соціального партнерства на 

різних рівнях соціального діалогу має на меті зміцнення ролі соціального діалогу 

у вироблені й реалізації державної соціальної й економічної політики шляхом 

підвищення відповідальності його сторін за виконання прийнятих зобов’язань 

[165]. Отже, виходячи з позиції вченого, встановлення індивідуальних вимог для 
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національного рівня соціального діалогу є цілком виправданим, з чим ми 

погоджуємося.  

Чисельність працівників-членів профспілок, кількість їх об’єднань та 

організацій. Репрезентативність суб’єктів соціального діалогу за досліджуваним 

критерієм визначається за 2-ма основними механізмами – абсолютним і 

відносним. На національному рівні такого діалогу діє абсолютний механізм: 

всеукраїнським об’єднанням профспілок необхідно налічувати не менше 150 

тис. членів (отже, в наявності конкретна негнучка межа мінімальної чисельності 

членів профспілок). Дещо по-іншому визначається репрезентативність на інших 

рівнях, оскільки тут діє відносний механізм. Так, на галузевому рівні 

представляти інтереси працівників повною мірою здатна профспілка, що 

об’єднує не менш як 3 % працівників, зайнятих у відповідній галузі економіки; 

на територіальному – інтереси працівників можуть представляти обласні або 

місцеві профспілки, їх організації й об’єднання, створені за територіальною 

ознакою, членами яких є не менше 2 % зайнятого населення у відповідній 

адміністративно-територіальній одиниці [37]. Як бачимо, конкретна мінімальна 

чисельність членів профспілок може коливатися залежно від інших показників, 

які є неоднаковими. Для галузевого рівня вони ставляться залежно від 

чисельності працівників, зайнятих у відповідній галузі, для територіального – від 

загальної чисельності зайнятого населення відповідної адміністративно-

територіальної одиниці.  

У зв’язку із зазначеним вважаємо за потрібне звернути увагу на 2 суттєвих 

питання. По-перше, орієнтиром для визначення репрезентативності суб’єктів на 

галузевому рівні є загальна чисельність зайнятого в певній галузі населення, до 

якого відповідно до положень законодавства належать: (а) особи, які працюють 

за наймом на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, 

передбачених законодавством, (б) особи, які забезпечують себе роботою 

самостійно, (в) інші передбачені законом особи [61]. При цьому варто брати до 

уваги, що зайнятим населенням, цілком очевидно, вважаються лише офіційно 

працевлаштовані особи, а значить, чисельна репрезентативність є умовним 
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поняттям. По-друге, орієнтиром на галузевому рівні є число працюючих, 

зайнятих у відповідній галузі. Проте посилання на конкретну класифікацію, яка 

дала б уявлення про глибину класифікації галузей або, навпаки, рівень її 

узагальненості в законодавстві немає, хоча класифікація галузей практикою вже 

напрацьована. 

На локальному рівні соціального діалогу бракує специфічних вимог, 

подібних до наведених, але саме такий рівень цього діалогу, максимально 

наближений до конкретних сторін соціального партнерства, є вкрай важливим і 

має свої особливості. 

Згідно з положеннями Кодексу законів про працю стороною колективного 

договору (значить, і соціального діалогу на його локальному рівні) виступає або 

власник, або уповноважений ним орган/особа, або первинна профспілкова 

організація, які діють відповідно до своїх статутів, а за відсутності первинних 

профорганізацій – представники, вільно обрані на загальних зборах найманих 

працівників чи уповноважених органів (ст. 12). Ця норма, як бачимо, зумовлює і 

склад зазначених сторін, і перелік суб’єктів, які їх представляють на локальному 

рівні соціального діалогу, особливим утворенням серед яких є первинна 

профспілкова організація. У законодавстві остання тлумачиться як добровільне 

об’єднання членів профспілки, які працюють, як правило, на одному 

підприємстві, в установі чи організації незалежно від форми власності й виду 

господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або 

забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному 

закладі [65]. Виходячи з положень законодавства, доходимо висновку про 

наявність 2-х основних ознак, якими характеризуються первинні профспілкові 

організації: (а) добровільності участі в них і (2) наявності спільної риси у 

місці/характері зайнятості членів профспілки. Це дозволяє в подальшому 

порушувати питання про спільне вирішення проблем функціонування 

підприємства (закладу, установи тощо), в рамках яких взаємодіють члени цієї 

профспілки. 
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В.Г. Ротань наголошує, що стороною колективного договору на 

найнижчому рівні соціального діалогу є саме первинна профспілкова організація 

(за винятком випадків доручення повноважень щодо його укладення іншим 

суб’єктам або створення на підприємстві повноцінної профспілки), а не 

виборний орган цієї профорганізації. А ось певну невизначеність породжують 

положення ст. 247 КЗпП України, де закріплюються повноваження останнього 

укладати й контролювати виконання колективного договору [168, с. 75]. З 

описаною позицією автора ми повністю погоджуємось.  

Законодавством забороняється участь у переговорах (як і укладення 

колективних договорів) від імені працівників суб’єктами, які утворені та/або 

функціонують за рахунок коштів власників/уповноважених органів 

роботодавців, політичних партій тощо [60]. Така заборона є повністю 

виправданою у зв’язку з існуванням значного ризику нівелювання суті 

соціального партнерства через наявність прямого (або прихованого) конфлікту 

інтересів між зазначеними представниками і працівниками. 

На локальному рівні соціального діалогу характерною особливістю 

сторони працівників є як те, що на підприємстві (в установі, організації) може 

функціонувати декілька первинних профспілкових організацій, так і те, що 

механізмом включення всіх профспілкових утворень до процесу соціального 

діалогу є пропорційне представництво, основою для якого служить чисельність 

членів кожної первинної профорганізації, залежно від якої утворюється 

об’єднаний представницький орган [36]. За законодавством ігнорування або 

негативна відповідь первинної профспілкової організації на пропозицію щодо 

участі в об’єднаному представницькому органі матиме своїм наслідком 

унеможливлення реалізації такими суб’єктами права представляти інтереси 

працівників під час обговорення й підписання колективного договору [36]. 

Проте така відмова профспілки не анулює автоматично прав працівників бути 

представленими в рамках відносин соціального партнерства шляхом 

обрання/призначення іншого представника (представників) спеціально з метою 
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участі в колективних переговорах або інших видах діяльності, що належать до 

форм взаємодії суб’єктів соціального партнерства. 

В.А. Щербань пропонує закріпити в законодавстві дефініцію поняття 

«спільний представницький орган професійних спілок» як добровільне, 

організаційно самостійне об’єднання профспілок (та/або декілька об’єднань), яке 

створюється на засадах пропорційного представництва (відповідно до 

чисельності членів), із метою здійснення представництва та захисту прав і 

інтересів найманих працівників на відповідному рівні договірного регулювання 

виробничих, трудових і соціально-економічних відносин [166, с. 29]. 

Погоджуючись із таким трактуванням, зазначимо, що його варто було б 

включити до ст. 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності». 

Конкретний порядок утворення спільного представницького органу 

професійних спілок у законодавстві не закріплено. Ось чому проблеми, пов’язані 

з ускладненнями при обчисленні пропорцій щодо чисельності членів первинних 

профспілкових організацій, на даний момент повинні вирішуватися за 

домовленістю сторін. 

Для усунення прогалини у правовому регулюванні процесу утворення 

спільного представницького органу профспілок пропонуємо доповнити ст. 4 

Закону України «Про колективні договори і угоди» частиною 3 такого змісту: 

«Спільні представницькі органи репрезентативних професійних спілок на всіх 

передбачених законодавством рівнях соціального діалогу створюються за 

ініціативою будь-якої із профспілок, яка має право на участь у спільному 

представницькому органі. Професійні спілки та/або їх об’єднання, а також 

первинні профспілкові організації, що мають право на участь у спільному 

представницькому органі, не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з 

моменту одержання надісланих профспілкою – ініціатором створення спільного 

представницького органу – відповідних звернень зобов’язані повідомити про 

результати розгляду звернення й у разі згоди на участь у спільному 

представницькому органі вчинити всі дії, необхідні для його створення, зокрема 
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(але не виключно), надати інформацію про чисельність членів професійної 

спілки та/або їх об’єднання, первинної профспілкової організації, а також 

забезпечити участь своїх представників під час проведення зборів учасників 

спільного представницького органу профспілок у місці й у час, указаний у 

зверненні ініціатора створення спільного представницького органу». 

Наголосимо, що спільний представницький орган сторони працівників в 

особі професійних спілок, до повноважень якого належить можливість вести 

переговори й укладати колективні угоди, повинен утворюватися й на всіх інших 

рівнях соціального діалогу за ініціативою будь-якого суб’єкта останнього; це 

задовольняє критерії репрезентативності на відповідному рівні соціального 

діалогу за умови наявності декількох репрезентативних суб’єктів на боці 

відповідної сторони цього діалогу. 

Зауважимо, що навіть у рамках спільного представницького органу 

конкретні профспілки та їх об’єднання не повністю, так би мовити, 

«розмивають» свою правосуб’єктність, адже законодавством передбачено 

ситуацію, коли за браком узгодженої позиції в такому органі угода вважається 

укладеною у випадку її схвалення представниками профспілкового 

утворення/утворень, до яких входить більшість найманих представників 

держави, галузі, території (очевидно, під територією мається на увазі певна 

адміністративно-територіальна одиниця) [60]. Таким чином, відповідна 

профспілка або їх об’єднання може за рахунок своєї масштабності не 

«розчинитись» у спільному представницькому органі, а, навпаки, самостійно 

визначати його волю. Для позначення таких профспілок О.А. Трюхан пропонує 

запровадити в законодавстві поняття «найбільш представницька професійна 

спілка» і «найбільш представницька первинна профспілкова організація [174]. 

На нашу думку, це є зайвим у зв’язку з некоректністю запропонованих категорій, 

оскільки за законодавством усі професійні спілки створюються з метою 

представництва інтересів їх членів, а тому їх диференціація на «найбільш 

представницькі» й «менш представницькі» є недоречною. До того ж таке 

розмежування позбавлено очевидного практичного значення, отже, й не 
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потребує запровадження нових дефініцій, які не тільки перевантажуватимуть 

собою наукову доктрину, а й суперечуватимуть суті явищ, які вони позначають. 

При формуванні об’єднаного представницького органу на кожну з 

первинних профспілкових організацій законодавство покладає обов’язок з 

формулювання персональних зобов’язань за колективним договором, а також 

заходів відповідальності за їх недотримання [36]. Відзначимо, що аналогічної 

норми щодо учасників більш високих рівнів соціального діалогу в законодавстві 

немає. Така ситуація видається дещо невиправданою з огляду на схожість 

правового регулювання процесу функціонування спільних представницьких 

органів на різних рівнях, а також на відсутність об’єктивних підстав, які 

свідчили б про недоцільність підвищення рівня дисципліни серед об’єднань 

професійних спілок на вищих рівнях соціального діалогу.  

Як справедливо вказує В.Г. Ротань, на відміну від інших представницьких 

органів, які мають бути уповноваженими трудовим колективом на ведення 

колективних переговорів та укладення колективного договору, особливістю 

первинної профспілкової організації (профспілки, об’єднання профспілок) є те, 

що їм не треба надавати спеціальних повноважень на представництво [168, 

с. 76]. Е.Б. Френкель теж підкреслює іманентність представницьких 

повноважень профспілок, називаючи їх «правосуб’єктними організаціями 

робочого класу» [175, с. 172]. Ми погоджуємося з думкою цих правників, адже 

первинні профспілкові організації і професійні спілки за своєю суттю дійсно є 

представницькими суб’єктами, отже, у силу свого статусу вони не потребують 

окремих повноважень. Уповноваження професійних спілок на представництво 

інтересів працівників у передбачених законом випадках здійснюється 

одноразовим актом – при їх створенні, яке саме по собі містить закладену в себе 

волю працівників на делегування новоствореному суб’єкту представницьких 

повноважень. 

Повноваження представників у рамках соціального діалогу, як зазначає 

Н.А. Плахотіна, мають бути документально підтвердженими, у зв’язку з чим 

навіть первинна профспілкова організація, що діє на підприємстві, повинна мати 
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затверджений на загальних зборах колективу акт, у якому працівники окремо 

закріпляють усі повноваження такої організації щодо їх представництва при 

укладанні колективного договору [176, с. 28].  

Підтримуючи цю позицію, І.І. Шамшина «з метою уникнення 

профспілкового монополізму» пропонує закріпити в законодавстві норму такого 

змісту: «Профспілка представляє інтереси працівників у соціально-партнерських 

відносинах, якщо рішенням загальних зборів трудового колективу їй доручено 

це право. Межі повноважень профспілки в конкретних соціально-партнерських 

відносинах повинні бути зафіксовані документально в акті, засвідченому 

рішенням загальних зборів трудового колективу» [177, с. 29]. 

Ми ж, у свою чергу, не погоджуємося з позицією згаданих дослідниць, 

оскільки сам факт створення первинної профорганізації (профспілки) свідчить 

про бажання працівників наділити останню відповідними повноваженнями. 

Проте, якщо позиція працівників зміниться з певних причин, законодавством має 

бути передбачена можливість надання працівниками повноважень іншим 

органам (суб’єктам). На сьогодні в КЗпП України передбачено таку можливість 

лише у випадку відсутності на підприємстві профспілкового органу.  

Пропонуємо в першому абзаці ст. 12 Кодексу законів про працю слова «а в 

разі їх відсутності» замінити фразою «а за бажанням більшості працівників». 

Г.А. Трунова виділяє 4 основні риси представника (представницького 

органу) трудового колективу, призначеного для забезпечення належного 

представництва інтересів працівників у соціальному діалозі, якщо на 

підприємстві (в установі чи організації) немає первинної профспілкової 

організації. Ці ознаки охоплюють: (а) формування такого органу на загальних 

зборах (конференції) трудового колективу, (б) входження до складу органу 

виключно представників працівників, (в) наділення органу повноваженнями на 

певний строк (а не безстроково) і (г) функціонування його переважно для 

досягнення основної мети – належної участі в соціальному діалозі [24, c. 16]. 

Підтримуючи думку дослідниці, доповнимо цей перелік такою (5-ю) ознакою, як 
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факультативність цього представника, оскільки саме вона віддзеркалює 

сучасний законодавчий підхід до розглядуваного суб’єкта. 

Поряд із зазначеним вище механізмом прийняття рішення найбільш 

значним суб’єктом спільного представницького органу додаткові механізми 

вирішення конфліктних ситуацій, які можуть виникнути у процесі взаємодії 

первинних профспілкових організацій у рамках спільного представницького 

органу, теж зафіксовані в законодавстві. Наприклад, у ньому передбачено, що 

недосягнення згоди у спільному представницькому органі може бути вирішено 

шляхом скликання загальних зборів (конференції) трудового колективу, на яких 

затверджується максимально задовільний текст колективного договору. Після 

цього профспілці або іншому уповноваженому трудовим колективом органу, 

яким було розроблено проект тексту, на підставі вже затвердженого тексту 

доручається взяти участь у переговорах і укласти прийнятий загальними зборами 

(конференцією) колективний договір з роботодавцем від імені трудового 

колективу [60]. Деякі питання викликають використання в тексті договору 

формулювання «від імені трудового колективу», оскільки останній, на відміну 

від працівників, не є стороною соціального діалогу й соціального партнерства. У 

зв’язку із цим пропонуємо викласти цю норму в новій редакції, замінивши слова 

«трудовий колектив» терміном «працівники» (у відповідних відмінках). 

Практичне значення окреслених вище способів узгодження рішень 

профспілок на різних рівнях соціального діалогу (й соціального партнерства), 

полягає не лише в тому, що групи працівників, які беруть участь у різноманітних 

профспілкових утвореннях, можуть мати відмінні погляди на розв’язання 

проблем, які належить вирішати за допомогою соціального партнерства. 

Проблема полягає і в неоднорідності профспілкового руху, на чому наголошує 

С.І. Конончук, указуючи на існування 3-х груп профспілок: 

а) так звані «державні», «спадкові» профспілки у своєму складі мають 

представників адміністрації роботодавців, а не лише працівників. Вони 

відзначаються доволі тривалою історією розвитку, внаслідок чого не зазнали 

значних перетворень після зміни підходу до соціального партнерства; 
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б) незалежні профспілки, що виникли в період незалежності України за 

рахунок активно налаштованих працівників, не включають у себе представників 

роботодавців, власників чи, адміністрації підприємства; 

в) так звані «жовті», «компанійські» профспілки створені переважно в 

лояльних умовах сприяння чи відсутності супротиву з боку роботодавця [178, 

с. 17]. 

Цілком очевидно, що з урахуванням особливостей процесу свого 

утворення, ці групи професійних спілок можуть займати різні позиції, хоча 

зрозуміло, що найбажанішим був би стрімкий розвиток саме другої і третьої 

групи, так би мовити, найбільш незалежних від впливу інших сторін соціального 

діалогу. 

Законодавством України про соціальний діалог і про професійні спілки 

передбачено компенсаційний механізм, покликаний забезпечити реалізацію прав 

осіб (суб’єктів), представники яких не відповідають критеріям 

репрезентативності [65]. Так, за положеннями законодавства професійні спілки, 

організації роботодавців та їх об’єднання наділяються правом делегувати певні 

повноваження організаціям чи об’єднанням того чи іншого рівня (відповідність 

вимогам репрезентативності яких підтверджена) для представлення власних 

інтересів або вносити на розсуд конкретних органів соціального діалогу власні 

пропозиції, розгляд яких сторонами під час формування спільної позиції й 

ухвалення рішень є обов’язковим.  

Отже, можна стверджувати про наявність 2-х механізмів компенсації 

відсутності репрезентативності – активного (внесення пропозицій) і пасивного 

(надання повноважень). І хоча ці механізми й не гарантують максимально 

повного представництва інтересів нерепрезентативних суб’єктів, їх застосування 

дозволить останнім не знижувати своєї активності в період їх розвитку до 

моменту набуття ними всіх ознак репрезентативності.  

У той же час положення законодавства, що регулюють питання надання 

повноважень нерепрезентативними суб’єктами репрезентативним, містять певні 

відмінності від зазначеної норми закону, присвяченої регламентації питань 
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соціального діалогу, оскільки, по-перше, для профспілок діє правило про 

обов’язкову письмову форму надання повноважень, по-друге, профспілки, їх 

організації й об’єднання, що не відповідають критеріям репрезентативності, 

можуть надавати повноваження репрезентативним організаціям лише за згодою 

останніх. У свою чергу, закон, регламентуючий особливості правового статусу 

роботодавців, хоча й містить окрему норму, що стосується надання повноважень 

репрезентативним організаціям, не є таким деталізованим, як той, що регулює 

діяльність професійних спілок, у зв’язку з чим правове впорядкування 

аналогічних питань відрізняється. 

Окремим предметом стурбованості дослідників є те, що уповноважені 

органи представляють лише економічно активну частину населення, в той час як 

безробітні (як циклічні, так і фрикційні) позбавляються можливості брати участь 

у соціальному діалозі. В.М. Бутенко пропонує надати існуючим суб’єктам 

повноваження і щодо представництва зазначених вище груп населення, проте 

конкретного його механізму не наводить [179, с. 64]. Певні пропозиції щодо 

цього питання в науковій правовій літературі все ж висловлюються, хоча варто 

відзначити, що вони стосуються вирішення цілого комплексу проблем, а 

розвиток соціального партнерства є одним із числа низки наслідків, до яких 

може призвести застосування такого механізму. І.М. Дубровський, наприклад, 

суттєвим кроком до розширення ролі й підвищення значимості профспілок 

вважає запровадження єдиної соціальної карти, яка дозволила б профспілкам 

одержати доступ до повної інформації стосовно переліку не лише повних, а й 

потенційних їх членів, інтереси яких теж потрібно представляти. Це дозволило б, 

на думку правника, за допомогою залучення максимальної чисельності громадян 

до соціального партнерства вивести його на якісно новий рівень [180]. Вченим 

недостатньо повно описано механізм удосконалення системи соціального 

діалогу за допомогою розширення інформаційної підтримки професійних спілок 

у запропонованому ним аспекті, у зв’язку з чим питання представництва 

інтересів економічно неактивних громадян профспілками й іншими суб’єктами 

такого діалогу поки що залишається не дослідженим належним чином.  
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Отже, правовий статус професійних спілок в Україні загалом 

характеризується такими особливостями, як-от:  

– наявністю імперативно встановленого механізму підтвердження 

репрезентативності, покликаного посвідчити повноважність професійних спілок 

та їх об’єднань на відповідному рівні соціального діалогу, а також певною мірою 

гарантувати надійність останніх при взятті ними на себе зобов’язань;  

– існуванням компенсаційних механізмів, призначенням яких є 

забезпечення участі у відносинах соціального партнерства професійних спілок, 

які не підтвердили своєї репрезентативності; 

– наявністю внутрішньопритаманних профспілкам повноважень щодо 

представництва й відсутність необхідності у спеціальному їх уповноваженні на 

участь у соціальному партнерстві (соціальному діалозі);  

– існуванням спеціальних правил, що стосуються представництва 

працівників професійними спілками на локальному рівні соціального 

партнерства, викликаних максимальною фізичною наближеністю на цьому рівні 

профспілок до працівників;  

– функціонуванням механізму спільного представницького органу, що 

утворюється з метою координації діяльності однорідних профспілок на тому чи 

іншому рівні соціального партнерства (соціального діалогу). 

Іншою стороною соціального партнерства виступають роботодавці, які 

визначаються законодавством як особи юридичні (підприємства, установи, 

організації) або фізичні особи-підприємці, які в межах трудових відносин 

використовують працю фізичних осіб. Сторона роботодавців згідно із 

законодавством України про соціальний діалог у рамках процесу останнього 

представляється: (а) конкретними роботодавцями (їх представниками), що діють 

на локальному рівні; (б) неприбутковими громадськими організаціями 

роботодавців та їх об’єднаннями (саме ці ознаки закладені в основу короткої 

законодавчої дефініції поняття «організації роботодавців»), що діють у межах 

певної адміністративно-територіальної одиниці, всеукраїнськими об’єднаннями 

організацій роботодавців, які діють у межах певного виду (видів) економічної 
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діяльності; (в) об’єднаннями організацій роботодавців, які мають статус 

всеукраїнських. У законодавстві ці організації поділено на місцеві, обласні, 

республіканські і всеукраїнські залежно від території, яку вони охоплюють. 

Участь у соціальному діалозі, а значить і в соціальному партнерстві визначається 

як одне із завдань організацій роботодавців та їх об’єднань [35].  

Далі коротко розглянемо вже згадувані раніше вимоги репрезентативності, 

які застосовуються до представників сторони роботодавців і які є умовою їх 

участі у процесі соціального діалогу. 

Легалізація (реєстрація) відповідно до закону. Цей критерій, що стосується 

суб’єктів на стороні роботодавців, як і у випадку із суб’єктами на стороні 

працівників, застосовується на всіх рівнях соціального діалогу (крім локального) 

й виконується шляхом проходження процедури державної реєстрації в порядку, 

визначеному у ст. 15 Закону України «Про організації роботодавців, їх 

об’єднання, права та гарантії діяльності». 

Галузева й територіальна розгалуженість суб’єктів – представників 

роботодавців для визначення їх репрезентативності має значення лише на 

національному рівні соціального діалогу й передбачає включення в себе 

всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців об’єднання організацій 

роботодавців (серед яких не менше 3-х всеукраїнських), що діють у більшості 

адміністративно-територіальних одиницях України [37], визначених у ст. 133 

Конституції України. 

Чисельність осіб, працевлаштованих на підприємствах – членах 

організацій роботодавців. Як і суб’єкти на стороні працівників, організації 

роботодавців повинні відповідати конкретним кількісним критеріям – 

абсолютним або відносним – залежно від рівня соціального діалогу. На 

галузевому рівні, наприклад, відповідають необхідним вимогам всеукраїнські 

об’єднання організацій роботодавців, які створені за ознакою провадження 

роботодавцями діяльності в певній галузі економіки й на підприємствах яких 

працевлаштовано не менше 5 % працівників, зайнятих у відповідному виді 

(видах) економічної діяльності. На територіальному рівні інтереси роботодавців 
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уповноважені представляти організації роботодавців, їх об’єднання, що діють на 

території тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці, на 

підприємствах яких працює не менше 5 % зайнятого її населення. Особливості 

застосування зазначених у законодавстві орієнтирів – чисельності зайнятого 

населення на відповідній території, а також число громадян, зайнятих у певній 

галузі економіки, більш детально були описані при аналізі аналогічних положень 

законодавства, що стосуються представництва сторони працівників. Для 

локального рівня соціального діалогу не притаманні суворі вимоги до 

репрезентативності представників сторони роботодавців, проте й цей рівень не 

позбавлений характерних особливостей. 

В.Г. Ротань наголошує, що згідно з практикою, що склалася на сьогодні, на 

стороні роботодавця на локальному рівні соціального діалогу, як правило, 

виступає керівник підприємства, установи чи організації, який діє на підставі 

статуту [168, с. 73]. Доволі цікавою (хоча й рідкісною) є ситуація, коли 

роботодавцем є акціонерне товариство, акціями якого володіють його 

працівники. Отже, на локальному рівні соціального діалогу (партнерства), де є 

всього 2 сторони, працівники прямо стосуються обох його сторін [181, с. 106].  

Зазначим,о що множинність суб’єктів на певному рівні соціального діалогу 

притаманна не лише для працівників, а й для роботодавців, у зв’язку з чим 

питання створення спільних представницьких органів на боці роботодавців є 

доволі актуальним.  

Законодавством України закріплені правові засдиа для утворення спільних 

представницьких органів організацій роботодавців та їх об’єднань. Наведемо 

основні особливості процесу створення таких органів: 

– їх можуть створити лише організації роботодавців та їх об’єднання, 

визнані репрезентативними згідно з описаним вище вимогами. Ідеться саме про 

організації й об’єднання, що пройшли процедуру перевірки репрезентативності, 

а не лише ті що об’єктивно відповідають вимогам; 
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– ініціатором створення спільного представницького органу може 

виступити будь-яка з організацій, що має право на участь в його утворенні на 

тому чи іншому рівні; 

– завдання й функції спільного представницького органу фіксуються в 

угоді про створення останнього; 

– до угоди про утворення представницького органу може приєднатися 

будь-яке об’єднання або організація роботодавців, які мають право на утворення 

такого об’єднання. Право на приєднання до останнього не залежить від волі 

ініціатора його створення або інших третіх осіб [35]. 

Для підвищення якості правової регламентації питань створення спільних 

представницьких органів на стороні роботодавців, а також за умови врахування в 

законодавстві наведеної раніше пропозиції з удосконалення законодавства про 

утворення спільних представницьких органів профспілок пропонуємо абзац 5 

ст. 4 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і 

гарантії їх діяльності» [35] доповнити реченням «Спільні представницькі органи 

на боці роботодавців утворюються в порядку, аналогічному тому, що 

встановлений законодавством для спільних представницьких органів 

профспілок». 

Законодавством передбачено, що організації роботодавців та їх об’єднання 

наділені правом на співпрацю з організаціями, що представляють інтереси 

підприємців, інших суб’єктів господарювання, а також їх об’єднання [35]. Так, 

співробітництво може виявлятися, зокрема, у взятті на себе організаціями 

роботодавців та їх об’єднаннями зобов’язань щодо представництва й захисту 

прав і законних інтересів підприємців та інших суб’єктів господарювання на всіх 

рівнях ведення соціального діалогу [35]. У зв’язку із цим варто детальніше 

зупинитися на характеристиках суб’єктів, інтереси яких у рамках соціального 

діалогу, а отже, й у відносинах соціального партнерства можуть представляти 

організації роботодавців та їх об’єднання.  

Під терміном «роботодавець», як уже вказувалося раніше, в законодавстві 

України мається на увазі юридична особа (підприємство, станова чи організаціяї) 
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або фізична особа-підприємець, які в межах трудових відносин використовують 

працю фізичних осіб. У свою чергу, поняття «підприємці та інші суб’єкти 

господарювання», вжите в наведеній вище нормі, є ширшим за терміном 

«роботодавець», адже, наприклад, фізичні особи-підприємці хоча й належать до 

суб’єктів господарювання, але можуть і не використовувати найману працю. 

Проте, незважаючи на формулювання норм, треба враховувати й більш низький 

рівень інтересу, до соціального діалогу підприємців, які не є роботодавцями. 

Важливою ознакою відносин, описаних у нормі, є те, що організації 

роботодавців та їх об’єднання можуть брати на себе обов’язки щодо 

представлення суб’єктів господарювання, а не зобов’язані це робити. З одного 

боку, варіантом удосконалення законодавства могло б стати запровадження 

обов’язкового представництва суб’єктів господарювання організаціями 

роботодавців, а з іншого – оптимальною є саме існуюча редакція норми, адже 

цілком правильним і логічним було б заохочення більшості роботодавців (як і 

більшості працівників) до вступу в організації, покликані врівноважувати їх 

інтереси і здійснювати пошуки компромісів. Саме членство в організації 

роботодавців має забезпечувати конкретному роботодавцеві доступ до всього 

спектра правових можливостей, доступних членам таких організацій. Ось чому 

вважаємо, що на даному етапі розвитку законодавства існуюче формулювання 

розглядуваної норми змінювати не варто. 

З огляду на наведену норму, можна зробити висновок, що суб’єкти 

господарювання, зобов’язання щодо представлення інтересів яких беруть на себе 

організації роботодавців та їх об’єднання, можуть або взагалі не належати до 

жодної з таких організацій, або належати до конкретної організації (за наявності 

декількох організацій роботодавців у межах певної адміністративно-

територіальної одиниці). Досліджувана, норма не містить указівки на те, що 

організації роботодавців вправі представляти інтереси останніх, зареєстрованих 

виключно на території тієї адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої 

функціонує та чи інша організація роботодавців або їх об’єднання, хоча це й 

було б доцільним для забезпечення рівномірного розвитку таких утворень по 
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всій території України. Звичайно, це є можливим, якщо така норма набуде 

широкого практичного застосування не у зв’язку із введенням імперативного 

представлення всіх роботодавців у соціальному діалозі, а завдяки суттєвим 

змінам у правосвідомості учасників відносин соціального партнерства.  

Спираючись на наведене, пропонуємо положення ч. 2 ст. 29 Закону 

України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та гарантії 

діяльності» [35] після слова «господарювання» доповнити фразою 

«зареєстрованих у межах адміністративно-територіальної одиниці, на яку 

поширює свою дію відповідна організація роботодавців або їх об’єднання на всіх 

рівнях ведення соціального діалогу». 

Положення Закону України «Про зайнятість населення», присвячені 

соціальному діалогу на ринку праці, містять норми, що встановлюють 

особливості участі роботодавців у соціальному партнерстві. Так, серед низки 

інших прав та обов’язків, спрямованих на досягнення оптимального рівня і 

якості зайнятості населення в Україні, роботодавці зобов’язані вчиняти дії, 

спрямовані на запобігання масовим звільненням, які полягають, у тому числі, в 

консультуванні з професійними спілками. Метою таких консультацій є 

розроблення заходів, що мінімізують наслідки масових звільнень і зменшення 

чисельності звільнених працівників. Ще один обов’язок роботодавців 

сформульований як «здійснення інших заходів щодо сприяння зайнятості 

населення, передбачених колективними договорами й угодами, укладеними на 

національному, галузевому й регіональному рівнях» (ст. 50). Як бачимо, цей 

обов’язок не поширюється на суб’єктів сторони роботодавців на локальному 

рівні для забезпечення комплексних, системних перетворень у відносинах 

зайнятості. Деякі питання викликає обов’язок, що стосується участі роботодавців 

у відносинах соціального партнерства. Так, норми п. 5. ч. 3 ст. 50 зазначеного 

Закону покладають на роботодавців зобов’язання щодо організації й участі у 

попередніх консультаціях з первинною профспілковою організацією, з якою 

укладено колективний договір, а також щодо залучення працівників інших 
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роботодавців, зокрема, працівників суб’єктів господарювання, які надають 

послуги з посередництва у працевлаштуванні. 

Очевидно, ч. 2 згаданої норми була зафіксована помилково, а тому п. 5 ч. 3 

ст. 50 указаного Закону вважаємо за доцільне викласти в такій редакції: 

«Роботодавці зобов’язані провадити попередні консультації з первинною 

профспілковою організацією, з якою укладено колективний договір». 

Однією з особливостей участі роботодавців у соціальному діалозі є те, що 

згідно з положеннями законодавства і роботодавці, і професійні спілки, що 

регулюють питання зайнятості населення, беруть участь: (а) у підготовці текстів 

проектів нормативно-правових актів із цих питань, (б) у розробленні й 

осучасненні професійних стандартів (кваліфікаційних характеристик), (в) у 

сприянні вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки й підвищення 

кваліфікації працівників, (г) у забезпеченні їх належної якості, (ґ) в організації і 

проведенні досліджень з проблем поточної та перспективної потреби ринку 

праці та ін. (статті 50, 51 указаного Закону). Така особливість правового 

регулювання свідчить про те, що законодавець хоча прямо й не сформулював 

норму, що стосується розвитку соціального партнерства щодо зазначених вище 

питань, фактично досяг такого ж результату, оскільки одночасна участь 

роботодавців, професійних спілок і державних органів (участь яких при 

вирішенні вказаних питань є цілком природною) сприяє розвитку партнерських 

відносин. 

Подібна ситуація має місце й у випадку із зафіксованим окремо як для 

професійних спілок, так і для роботодавців правом вносити органам виконавчої 

влади й органам місцевого самоврядування обов’язкових для розгляду 

пропозицій стосовно зайнятості населення, а у випадку з професійними спілками 

– щодо «вдосконалення механізму забезпечення зайнятості» (статті 50, 51 

указаного Закону). Крім зазначеного, профспілки вправі звертатися з такими 

пропозиціями також до роботодавців та їх об’єднань. Отже, налагоджуючи 

механізм подання взаємних пропозицій, законодавець не лише додав нових рис 

правовому статусу суб’єктів соціального партнерства, а й розширив механізми їх 
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взаємодії, поступово заповнюючи ту частину їх правовідносин, яка знаходиться 

в межах соціального партнерства, але не охоплюється процесом соціального 

діалогу. 

Таким чином, правовий статус організацій роботодавців та їх об’єднань в 

Україні слід характеризувати за допомогою таких конкретних ознак:  

– організації роботодавців і керівники підприємств, що діють на 

локальному рівні соціального партнерства, є суб’єктами, які за загальним 

правилом уповноважені на представництво сторони роботодавців у рамках 

відносин такого партнерства;  

– для допущення до повного представництва інтересів роботодавців на 

відповідних рівнях соціального партнерства організації роботодавців зобов’язані 

підтверджувати свою репрезентативність;  

– відсутність в організаціях роботодавців підтвердженої 

репрезентативності може бути компенсована шляхом їх співпраці з 

репрезентативними організаціями роботодавців;  

– координація дій однорівневих організацій роботодавців здійснюється 

через створення спільного представницького органу;  

– розширення представницьких повноважень організацій роботодавців 

можливе через добровільне взяття на себе обов’язків щодо взаємодій з іншими 

організаціями, що представляють інтереси суб’єктів господарювання.  

Третьою зі сторін соціального партнерства є сторона держави, система 

органів влади якої має функціонувати для забезпечення загального блага всіх 

суб’єктів, пов’язаних відносинами соціального партнерства. 

Треба звернути увагу на дуалістичний характер участі держави у 

відносинах соціального партнерства: законодавчий орган здатен самостійно 

вплинути на вирішення будь-яких питань, що розглядаються в рамках 

соціального партнерства, шляхом ухвалення норм імперативних для всіх інших 

сторін останнього. У той же час стороною соціального діалогу названо саме 

органи виконавчої влади, які в рамках соціального діалогу діють нарівні з 

іншими його суб’єктами. Отже, держава в цілому і є саме суб’єктом соціального 
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партнерства, а не соціального діалогу, хоча органи виконавчої влади фактично 

представляють державу. 

Проте багатогранність ролі держави у відносинах соціального партнерства 

не обмежується вищенаведеним. Н.В. Осадча, наприклад, указує, що держава, як 

соціальний партнер, функціонує у 3-х формах: а) як учасник процесу соціального 

страхування разом з роботодавцями й працівниками; б) як суб’єкт колективно-

договірного регулювання, який діє і як посередник, координатор, і як суб’єкт, 

відповідальний за взяті на себе зобов’язання; в) як учасник процесу вирішення 

колективних трудових спорів [154, с. 171, 172], що демонструє дійсно широкий 

підхід дослідниці до розуміння відносин соціального партнерства. 

Цікавою особливістю є те, що держава змушена одночасно представляти 

себе і в ролі органів виконавчої влади в межах їх повноважень й у відповідності 

до розробленої політики управління в тих чи інших сферах, і як одного з 

наймасштабніших роботодавців. Тому невипадковим, як зазначають 

В.Е. Теліпко й О.Г. Дутова, є представлення держави на національному рівні 

саме Кабінетом Міністрів України: адже саме він наділений широким спектром 

повноважень у сфері управління майном, що знаходиться в загальнодержавній 

власності, саме до його компетенції належить вирішення питань щодо створення 

державних підприємств, установ та організацій, а також надання їм в оперативне 

управління або повне господарське відання державного майна тощо, тобто в 

загальнодержавному масштабі, як зазначають ці науковці, КМУ є нічим іншим, 

як уповноваженою особою власника [181, с. 99].  

Ми погоджуємося з думкою названих правознавців і додаємо, що в 

соціальному діалозі згідно із законодавством стороною визначено не державу, а 

органи виконавчої влади, вищим органом у системі яких є Кабінет Міністрів 

України [182]. Ось чому вибір суб’єкта соціального діалогу на даному рівні є 

цілком очевидним, оскільки створення спеціально уповноваженого органу, до 

компетенції якого віднесені лише питання у сфері соціального партнерства й 

соціального діалогу, було б невиправданим за умов: (а) надмірної 

розгалуженості державного апарату, (б) непостійності процесу переговорів у 
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рамках соціального партнерства, і (в) наявності органу державної влади, який у 

рамках існуючих повноважень має достатній рівень компетенції, інформаційної 

підтримки, кадрів тощо для участі у вирішенні питань у царині соціального 

партнерства. 

В.А. Деркач зазначає, що зрілі суспільні системи з потужними 

профспілками й об’єднаннями роботодавців вирізняються наділенням держави в 

соціальному діалозі виключно роллю спостерігача, посередника, готового 

втрутитись у процес регулювання соціально-трудових відносин у разі 

неможливості їх урегулювання в перебігу діалогу [183, с. 9]. На ролі держави як 

арбітра в соціальному партнерстві наголошує й В.І. Комарницький, зазначаючи, 

що повноваження державних органів, що виступають суб’єктами соціального 

діалогу (й соціального партнерства) повинні застосовуватися з метою 

досягнення компромісу між трудящими й роботодавцями [184, с. 14], з чим ми 

абсолютно погоджуємося. 

Даний підхід до встановлення правового статусу держави як соціального 

партнера різко критикується М.О. Білоусом, який наголошує, що трипартистська 

модель такого партнерства зводить державу на рівень однієї з рівноправних 

сторін соціального діалогу, що перетворює її із захисника загальнонаціональних 

інтересів на «захисника власних корпоративних інтересів» і водночас на 

пасивного спостерігача притиснення сторони працівників [185, с. 150]. Відхід 

держави від ролі активного регулятора соціально-економічних відносин є 

доцільним лише за умови розвиненого й ефективного механізму саморегуляції 

останніх їх учасниками на договірних засадах, що на сьогодні не є характерним 

для України. 

За законодавством сторону органів виконавчої влади уповноважені 

представляти місцеві органи виконавчої влади, що діють на території певної 

адміністративно-територіальної одиниці, центральні органи виконавчої влади й 

уже згадуваний раніше Кабінет Міністрів України, який є представником 

сторони органів виконавчої влади на національному рівні соціального діалогу. 

Кабінет Міністрів України наділений повноваженням зі сприяння розвитку 
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соціального діалогу, організації й участі в консультаціях з іншими сторонами 

останнього щодо нормативно-проектної роботи, яка стосується проблем 

формування й реалізації державної соціальної й економічної політики, 

регулювання трудових, соціальних та економічних відносин [182]. Саме такими 

загальними положеннями й обмежився законодавець у питанні безпосередньої 

участі у відносинах соціального партнерства. 

У якості представників сторони органів виконавчої влади на галузевому 

рівні залучаються її центральні органи, серед яких передусім варто вказати на 

міністерства України, кожне з яких бере участь при укладенні галузевих угод 

представниками працівників і роботодавців у сфері, що стосується їх 

компетенції (наприклад, галузеві угоди між сторонами в галузі сільського 

господарства укладаються за участі Міністерства аграрної політики та 

продовольства України). А ось на боці органів виконавчої влади інколи виступає 

Фонд державного майна України, незважаючи на відсутність його очевидної 

галузевої спеціалізації. 

На територіальному рівні в соціальному діалозі уповноважені брати участь 

місцеві державні адміністрації, права й обов’язки яких зафіксовані в Законі 

України «Про місцеві державні адміністрації», де, зокрема, закріплені 

повноваження, що повністю відповідають повноваженням Кабінету Міністрів 

України на національному рівні: сприяння розвитку соціального діалогу, 

проведення консультацій з іншими сторонами останнього [186]. 

Сторона органів виконавчої влади є єдиною в соціальному діалозі (поряд зі 

стороною органів місцевого самоврядування), суб’єкти на боці якої не 

представлені на локальному рівні такого діалогу.  

На наше переконання, немає сенсу реформувати законодавство у сфері 

участі органів виконавчої влади у процесі соціального партнерства шляхом 

закріплення додаткових декларативних норм, що стосуються цінностей, на 

досягнення яких повинна бути спрямована участь органів виконавчої влади, 

оскільки зазначені суб’єкти наділені достатньою кількістю повноважень. 

Позитивні ж перетворення матимуть місце лише у випадку трансформації 
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розуміння участі держави в соціальному партнерстві в якості посадової особи, 

що дозволить їй, користуючись наданими їй повноваженнями і не виходячи за їх 

межі, сприяти досягненню цілей, поставлених перед сторонами соціального 

партнерства. 

Отже, правовий статус організацій роботодавців та їх об’єднань в Україні 

слід характеризувати за допомогою нижченаведених ознак, а саме:  

– дуалістичність характеру участі держави як рівноправної сторони у 

відносинах соціального партнерства, причому правила поведінки, встановлені 

законодавством, є імперативними;  

– наявність у держави статусу самостійної сторони соціального 

партнерства, а також статусу одного з найбільших роботодавців;  

– діяльність суб’єктів, які представляють державу, що реалізується на 

підставі наданих їм законодавством повноважень;  

– найвищий рівень упорядкованості суб’єктів на боці сторони держави, а 

також їх неспеціалізованість; 

– відсутність представників сторони держави на локальному рівні 

соціального діалогу. 

Сторона органів місцевого самоврядування за законодавством України про 

соціальний діалог є факультативною й може бути представлена лише на 

територіальному рівні соціального діалогу. Проте треба підкреслити, що до 

повноважень зазначених органів як суб’єктів, максимально наближених до 

інших учасників процесу соціального партнерства на місцях, віднесено низку 

конкретних правомочностей (на відміну від наведених вище повноважень 

місцевих органів виконавчої влади).  

Так, до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад законодавство відносить участь в соціальному діалозі (у 

передбачених законом випадках), у веденні колективних переговорів, укладенні 

територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні 

колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та 

організацій, розташованих на відповідній території, а також повідомну 
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реєстрацію колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня в 

установленому порядку [187]. Порівняльний аналіз правового регулювання 

компетенції органів місцевого самоврядування й місцевих органів виконавчої 

влади дозволяє дійти висновку, що органи місцевого самоврядування є більш 

близькими до інших суб’єктів соціального партнерства, оскільки законодавством 

передбачено доволі широке коло випадків, коли інші учасники трудових 

правовідносин контактують саме із цими органами. Ось чому не слід нехтувати 

можливістю включення органів місцевого самоврядування до числа 

обов’язкових, а не факультативних суб’єктів соціального діалогу.  

Таким чином, правовий статус органів місцевого самоврядування та їх 

об’єднань характеризується такими ознаками: 

– представники сторони органів місцевого самоврядування є єдиними, що 

діють на факультативній основі;  

– суб’єкти соціального партнерства на стороні цих органів представлені 

лише на територіальному рівні соціального партнерства (діалогу);  

– представникам сторони органів місцевого самоврядування, бракує, як 

правило, спеціалізованості;  

– суб’єктам соціального партнерства від органів місцевого самоврядування 

надаються повноваження на підставі закону. 

Як наголошувалось у попередньому розділі, відносини соціального 

партнерства не слід обмежувати рамками процесу соціального діалогу. Отже, 

визнаючи, що основна роль у соціальному партнерстві, беззаперечно, належить 

саме суб’єктам соціального діалогу, потрібно враховувати можливість участі в 

соціальному партнерстві також інших, допоміжних суб’єктів. Саме вони 

зможуть допомагати основним суб’єктам не лише в перебігу соціального 

діалогу, а й під час функціонування форм соціального партнерства, які в разі 

виникнення на практиці таких форм взаємодії не охоплюються соціальним 

діалогом.  

М.В. Сорочишин пропонує вважати цих допоміжних суб’єктів такими, що 

сприяють соціальному діалогу у сфері праці. Проте він пропонує відносити до 
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них лише Національну службу посередництва і примирення та її регіональні 

відділення [188]. Названі вченим суб’єкти, безсумнівно, слід відносити до 

суб’єктів соціального партнерства, адже на Національну службу посередництва і 

примирення законодавством покладено завдання стосовно забезпечення 

здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо 

розвитку соціально-економічних і трудових відносин в Україні [189]. Однак не 

слід обмежуватися зазначеним завданням, оскільки інші, покладені на 

Національну службу завдання теж сприяють налагодженню соціального 

партнерства. Вони охоплюють: (а) забезпечення взаємодії сторін у процесі 

врегулювання колективних трудових спорів; (б) здійснення посередництва під 

час вирішення таких спорів; (в) запобігання їх виникненню й підвищення рівня 

правової культури учасників соціально-трудових відносин. Разом із тим, 

незважаючи на важливість названих суб’єктів для розвитку відносин соціального 

партнерства, варто більш широко розглядати питання його допоміжних 

суб’єктів. 

Наприклад, разом з представниками сторін і посередницьких органів до 

колективних переговорів можуть залучатися спеціалісти й експерти (як суб’єкти, 

які вперше беруть участь у колективних переговорах, так і більш досвідчені 

представники сторін соціального партнерства). Вони запрошуються за згодою 

сторін [190, с. 149], їм доручається давати фахові коментарі, що сприятиме 

укладенню більш ефективних актів колективно-договірного регулювання. 

Допоміжним суб’єктом соціального діалогу також може стати обраний за згодою 

сторін посередник, який має достатній рівень кваліфікації з питань, що є 

предметом неузгодженостей сторін, який може вивчити протокол розбіжностей 

до колективного договору (угоди) й за результатами розгляду винести 

рекомендації по суті спору [190, с. 151]. У попередньому розділі вказувалось і на 

можливості залучення до відносин соціального партнерства консультаційних і 

навчальних органів, які сприяли б підвищенню рівня поінформованості суб’єктів 

соціального партнерства про найбільш ефективні способи взаємодії, про взаємні 

права й обов’язки та ін. 
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На нашу думку, правовому статусу допоміжних суб’єктів соціального 

партнерства та їх об’єднанням притаманні такі ознаки:  

– факультативний характер участі цих суб’єктів у відносинах соціального 

партнерства;  

– фіксація кожного разу повноважень допоміжних суб’єктів відповідно до 

потреб ситуації;  

– відсутність чіткої структури, складу, порядку утворення більшості із 

суб’єктів; 

– можливість їх функціонування щоразу на боці різних сторін або всіх 

сторін водночас (за згодою представників останніх). 

Таким чином, можна зробити висновок, що визначальним для правового 

статусу суб’єктів соціального партнерства є ступінь їх залученості до процесу 

соціального діалогу, точніше, визнання або невизнання їх на законодавчому 

рівні його суб’єктами, адже найбільшої уваги в законодавстві приділено саме 

тим із них, які представляють сторону працівників і роботодавців. Менш 

детально описуються аспекти участі в соціальному партнерстві й у соціальному 

діалозі представників органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування. Частково це зумовлено тим, що більшість норм, присвячених 

регулюванню питань, пов’язаних із суб’єктами на боці сторони працівників і 

роботодавців, стосуються саме створенню таких суб’єктів, визначенню їх 

організаційної структури й порядку узгодження їх внутрішніх рішень. У свою 

чергу, організаційні питання, що стосуються діяльності органів виконавчої влади 

й органів місцевого самоврядування, є апріорі врегульованими, що можна 

пояснити характерними особливостями покладених на них основних функцій у 

контексті їх загального впливу на суспільні відносини. Фактично, 

неврегульованими на сьогодні залишаються питання участі в соціальному 

партнерстві допоміжних суб’єктів, покликаних допомагати основним, 

полегшувати й робити більш ефективною їх взаємодію. Проте в детальному 

регулюванні діяльності цих суб’єктів зараз немає потреби у зв’язку зі 

специфікою їх функціонування, яка вимагає гнучкого підходу цього. У зв’язку із 
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цим можна обмежитися лише визнанням їх суб’єктами соціального партнерства 

на законодавчому рівні.  

 

2.3 Мета, завдання й функціональна основа діяльності суб’єктів 

соціального партнерства у трудовому праві України 

 

Специфіка відносин соціального партнерства вимагає переважно 

диспозитивного підходу до їх упорядкування і майже не допускає детального 

правового регулювання результатів взаємодії суб’єктів, які беруть у ньому 

участь. До того ж результати такої взаємодії не є й не можуть бути ідентичними 

в різний час, на різних рівнях соціального партнерства й у різних 

адміністративно-територіальних одиницях. Єдиним, відносно стабільним і 

спільним знаменником показників практичних досягнень зазначених суб’єктів на 

різних рівнях взаємодії є загальні уявлення про бажаний ефект від їх співпраці – 

її мета, приблизний набір завдань, які суб’єктам соціального партнерства 

необхідно виконати залежно від сторони, до якої вони належать, і характер 

впливу на суспільні відносини, який кожен із суб’єктів здійснюватиме при 

виконанні поставлених перед ним завдань. Саме чітке усвідомлення 

представниками сторін їх призначення, очікуваних наслідків їх діяльності й 

конкретних заходів, вжиття яких вимагається в тих чи інших умовах, дозволить 

їм ефективно співпрацювати для досягнення спільних цілей. 

Для цього необхідно чітко окреслити мету діяльності суб’єктів соціального 

партнерства як вихідну точку дослідження, оскільки саме результат такої 

діяльності, а не процес його досягнення становить найбільший інтерес для 

суспільства в цілому й суб’єктів соціального партнерства, зокрема. Наступним 

етапом має послужити якісний підбір завдань діяльності досліджуваних 

суб’єктів, глибокий аналіз яких повинен засвідчити їх співвідношення з метою. 

Комплексне ж розуміння мети й завдань діяльності суб’єктів у системі 

соціального партнерства дозволить з’ясувати сутність функцій, покладених на 

представників його сторін. 
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Питання, що стосуються мети, завдань і функціональної основи суб’єктів, 

які діють у системі соціального партнерства, у науковій літературі 

досліджувалося такими правознавцями як О.М. Більовський, О.В. Брильов, 

К.О. Гутуряк, В.В. Давиденко, В.А. Деркач, О.Г. Дутова, А.М. Колосок, 

В.І. Комарницький, М.О. Коляда, О.М. Петров, Г.А. Смоквіна, М.П. Стадник, 

В.Е. Теліпко, С.О. Цимбалюк, І.О. Щебликіна, Л.А. Юзик та ін. 

Незважаючи на значну кількість наукових розробок зазначених питань, що 

стосуються вказаних суб’єктів, істотною вадою таких досліджень є їх неповнота 

й несистематизованість, що викликає потребу у формулюванні загального, 

узгодженого підходу до розглядуваної проблеми. Це зробить можливим 

застосувати результати напрацювань названих авторів як при розробленні 

проектів нормативно-правових актів, так і при створенні текстів статутних 

документів суб’єктів соціального партнерства. 

Соціальне партнерство в цілому, й соціальний діалог, зокрема, прийнято 

розуміти як неодмінні атрибути таких форм демократії, як демократія участі й 

консенсусна демократія. Перша характеризується насамперед своєю 

процесуальністю, адже її основна ідея полягає в забезпеченні впорядкованої 

систематичної участі громадян у вирішенні важливих суспільних питань 

(контролю) функціонування пріоритетних напрямів соціально-економічного 

життя соціуму, яке засновано на глибокому внутрішньому розумінні 

необхідності такої участі. Розвиток консенсусної демократії, у свою чергу, 

асоціюється з реальними практичними результатами зазначеної участі – 

наявності цілої системи стабільних і водночас динамічних цінностей [191]. 

Головною цінністю, основною метою, досягненням якої виправдовуються всі 

організаційно складні заходи щодо забезпечення соціального діалогу, є 

соціальний компроміс, який, з одного боку, дасть змогу працівникам покращити 

свій життєвий рівень, а з іншого – забезпечити надійність функціонування 

бізнесу. 

Так, Законом «Про соціальний діалог в Україні» мету соціального діалогу 

сформульовано як «вироблення і реалізація державної, соціальної та економічної 
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політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та 

забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності 

в суспільстві». Виходячи з положень цього акта, можемо дійти висновку, що 

означена законодавцем мета соціального діалогу є трикомпонентною. 

Незважаючи на стратегічну важливість досягнення всіх поставлених цілей, 

очевидним є те, що саме остання з них є ключовою, перші дві цілі мають 

процесуальне забарвлення (процес вироблення державної політики і процес 

регулювання правовідносин) і лише остання є матеріальною. 

Укладення колективних договорів та угод, як одна з основних форм 

соціального діалогу, відповідно до однойменного Закону, здійснюється з метою 

сприяння регулюванню трудових відносин і соціально-економічних інтересів 

працівників та роботодавців [60]. У цілому таке формулювання узгоджується з 

положеннями Закону, що регламентує питання соціального діалогу, мета ж 

останнього й колективно-договірного регулювання співвідносяться між собою як 

ціле й частина. 

Конвенцією МОП № 98 про застосування принципів права на організацію 

й на ведення колективних переговорів установлено, що об’єднання працівників і 

роботодавців вживають, відповідаючі умовам країни заходи для заохочення і 

сприяння повному розвитку й використанню процедури ведення колективних 

переговорів на добровільних засадах з метою регулювання умов праці шляхом 

укладення колективних договорів [40]. Звернімо увагу на оперування фразою 

«заходи, що відповідають умовам країни», якою МОП указує на динамічність 

інструментів, спрямованих на розвиток соціально-економічних відносин, а 

значить, і на необхідність їх перегляду й адаптації до динаміки розвитку 

останніх. 

А.М. Колосок, як представник науково-правової доктрини, вбачає мету 

соціального партнерства в досягненні «балансу потреб та інтересів між 

основними соціоформуючими структурними компонентами суспільної 

організації» [192, с. 46]. Наведена його позиція вимагає детальнішого розкриття. 

По-перше, під соціоформуючими компонентами треба розуміти 3 основні 
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сторони соціального партнерства – працівників, роботодавців і державу в особі її 

органів. По-друге, під балансом потреб та інтересів потрібно мати на увазі такий 

спосіб організації відносин між сторонами соціального партнерства, який 

забезпечив би: а) уникнення різких маневрів з боку кожної зі сторін, які можуть 

негативно впливати на інші сторони; б) ухвалення й виконання рішень, 

заснованих на розумінні того, що неврахування взаємозумовленості добробуту 

обох сторін матиме негативні наслідки для всіх учасників соціального 

партнерства. 

Основною метою соціального партнерства Л.А. Юзик вважає розроблення, 

ухвалення і здійснення спільними зусиллями партнерів прогресивних заходів 

щодо розвитку економіки при можливо мінімальних втратах для населення 

області і збереження соціального спокою [193, с. 225]. Цікавим є те, що 

дослідниця однією з не багатьох учених визнала за потрібне вирізняти такі 

складники мети соціального партнерства, як (а) створення необхідних умов для 

забезпечення зайнятості працездатних громадян, (б) поліпшення організації 

виробництва й умов праці, (в) підвищення життєвого рівня працівників і членів 

їх родин і (г) покращення механізмів соціального і правового захисту зазначених 

верств населення [193, с. 225]. Водночас заслуговує на увагу, звісно, й саме 

бачення нею мети соціального партнерства. Формулювання, застосовані 

авторкою, дозволяють розкрити її позицію щодо підкорення інтересів однієї зі 

сторін соціального партнерства (яку вона йменує «населення області») меті 

розвитку економіки, що, у свою чергу, матиме короткочасні позитивні наслідки 

перш за все для сторони роботодавців і сторони держави. Такі висновки 

обґрунтовуємо тим, що Л.А. Юзик протиставила економічному прогресу 

соціальний спокій за умов мінімальних втрат для населення. Разом із тим 

наведені дослідницею складники мети такого партнерства є цілком 

раціональними і спростовують собою висновки, зроблені з ненадто вдалого 

формулювання загальної мети. 

З точки зору В.Е. Теліпка й О.Г. Дутової, мета соціального партнерства 

формується з 4-х структурних елементів, а саме: (а) зменшення гостроти 
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соціальних конфліктів, (б) забезпечення активної участі держави у процесі 

переговорів між іншими сторонами соціального партнерства, (в) взаємної 

зацікавленість його сторін у досягненні домовленостей і (г) гарантування 

належних умов праці й життя найманих працівників [181, с. 96]. Зазначимо, що 

зменшення гостроти соціальних конфліктів може вважатися метою лише на 

перших стадіях розвитку відносин. У подальшому ж (після досягнення) її 

складність належить підвищити шляхом установлення мети щодо зведення до 

мінімуму самого явища соціальних конфліктів, але із залишенням його в межах 

норми, оскільки повна відсутність конфліктів не є ознакою здорового соціуму. 

Що стосується забезпечення активної участі держави в переговорах між іншими 

сторонами, то обмежуватися розвитком лише однієї з них не слід, адже вони 

повинні бути рівномірно залучені до процесу взаємодії. 

У наукових правових джерелах простежується тенденція до формулювання 

мети соціального партнерства через досягнення відповідного рівня добробуту 

для працюючих. Так, з погляду деяких науковців, соціальне партнерство має на 

меті вирішення проблемних питань, що виникають у процесі реалізації 

працівниками свого права на працю, на підставі принципів компромісу й 

забезпечення мінімальних гарантій для працівників [81, с. 539]. 

Очевидно, це можна пояснити тим, що саме ця сторона соціального 

партнерства за своїм складом є найчисленішою і найбільш наближеною до 

суспільства, для загального блага якого, по суті, і функціонують відносини 

такого партнерства. Однак такі узагальнення в рамках наукових досліджень 

вбачаються невиправданими, бо ефективно побудована система соціального 

партнерства має бути налаштована так, щоб мати змогу позитивно впливати на 

всі без винятку сторони партнерства. 

Не буде зайвим нагадати і про підходи, описані в першому розділі роботи: 

деякі правники тлумачать соціальний діалог як мету соціального партнерства, 

інші вбачають оптимальним результатом останнього налагодження такого 

діалогу. Але в наукових роботах наводяться й більш розгорнуті, обґрунтованіші 

позиції із цього приводу. Наприклад, В.В. Давиденко метою діяльності суб’єктів 
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соціального партнерства називає формування відносин між партнерами в такий 

спосіб, який гарантував би гармонійний розвиток економіки й суспільства, 

досягнення і зміцнення консенсусу в ньому, а також залучення різноманітних 

соціальних суб’єктів до досягнення узгоджених цілей [194]. Погоджуючись з 

наведеним у цілому, зазначимо лише, що залучення вказаних суб’єктів до 

досягнення цілей, про які вказує науковець, слід розглядати не як кінцеву мету, а 

як одне із завдань соціального партнерства, оскільки саме по собі залучення 

значної чисельності суб’єктів до процесу взаємодії може бути інструментом для 

досягнення мети, а не самоціллю.  

Метою соціального партнерства М.О. Коляда називає забезпечення 

належних соціально-трудових прав працюючим особам і підвищення якості 

життя населення [195, с. 293]. Незважаючи на лаконічність дефініції, 

запропонованої науковцем, підкреслимо, що один з її елементів ним тлумачиться 

значно ширше порівняно з іншими дослідниками. Як правило, ведучи мову про 

суб’єкти, яким адресуються ті чи інші вдосконалення соціально-економічних 

відносин, науковці вказують саме на працівників. Набагато рідше в науковій 

літературі зустрічаються вказівки на населення в цілому, як, наприклад, у роботі 

М.О. Коляди, який виділяє при цьому працююче населення в окрему 

підкатегорію, що ми вважаємо цілком доречним. 

В.І. Комарницький сформулював мету соціального партнерства як «пошук 

прийнятних варіантів поведінки для всіх його учасників, визначення взаємних 

поступок і компромісів» [184, с. 9]. Таким чином, процес пошуку варіантів 

поведінки не може вважатися метою такого партнерства. Таке трактування мети 

останнього є сенс скоригувати, замінивши поняття «пошук варіантів поведінки» 

на «виявлення, визначення варіантів поведінки», а також обов’язкове 

дотримання обраних векторів поведінки всіма учасниками відносин соціального 

партнерства. 

З погляду на все вищесказане пропонуємо мету діяльності суб’єктів 

соціального партнерства сформулювати як досягнення соціальної рівноваги 

шляхом удосконалення механізму додержання прав і рівномірного врахування 
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інтересів усіх сторін соціального партнерства – як основних (працівників, 

роботодавців, держави в особі її органів), так і факультативних (органів 

місцевого самоврядування) на підставі постійної ініціативної залученості 

суб’єктів на боці всіх сторін, додержання принципів взаємоповаги й пошуку 

компромісних рішень, обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей і 

відповідальності за виконання взятих на себе зобов’язань.  

Що ж стосується мети діяльності окремих суб’єктів соціального 

партнерства, то, наприклад, важливість чіткого розуміння діяльності організацій 

роботодавців обґрунтовується тим, що законодавством передбачено необхідність 

зазначення в їх статуті мети створення й завдань таких організації (об’єднань) 

[35]. Так, саме ним регулюється питання діяльності роботодавців і фіксується, 

що метою функціонування зазначених організацій (об’єднань) є представництво 

й захист прав та законних інтересів роботодавців у різноманітних сферах 

суспільного життя, а також у відносинах з іншими сторонами соціального 

діалогу [35]. Отже, з огляду на положення Закону України «Про організації 

роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» можемо 

стверджувати, що оптимальний результат функціонування організацій 

роботодавців полягає в належному рівні захищеності прав останніх і 

представленості їх інтересів. У цілому ж це хоча й відповідає загальній меті 

діяльності суб’єктів соціального партнерства, але не дає можливості, так би 

мовити, «запрограмувати» ці групи суб’єктів на досягнення спільного 

результату. 

Доволі лаконічним є формулювання мети організацій роботодавців та їх 

об’єднань, вжите К.О. Гутуряк як представлення й захист інтересів роботодавців 

[196]. О.М. Більовський, указавши на вже зазначену вище мету, вважає, що 

одним з найважливіших її елементів є підвищення соціальної відповідальності 

бізнесу [55], що дозволить роботодавцям посилити свої позиції шляхом активної 

підтримки й лояльності з боку працівників. 

Звичайно, ми схиляємося більше до позиції другого автора й зазначаємо, 

що мета організацій роботодавців, незважаючи на їх націленість на досягнення 
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результатів для себе, повинна гармонійно співвідноситися з метою соціального 

партнерства в цілому, оскільки максимально повне представництво інтересів 

роботодавців як таких безвідносно до інших осіб може бути метою діяльності 

організацій останніх загалом, а не в рамках відносин соціального партнерства. 

Пропонуємо сформулювати її як «представництво й захист прав та інтересів 

роботодавців в умовах пропорційного представництва й захисту інтересів інших 

сторін соціального партнерства». 

Мета функціонування професійних спілок як сторони працівників (як і 

організацій роботодавців), на наше перконання, теж має бути бути зафіксована в 

їх статутах [65]. У законодавстві вона сформульована як «здійснення 

представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів 

членів профспілки» [65]. Як бачимо, на відміну від положень законодавства, що 

регулює мету діяльності організацій роботодавців, у законі, присвяченому 

нормативному регулюванню функціонування професійних спілок, немає 

вказівок на сфери суспільних відносин, у рамках яких відбувається 

представництво інтересів працівників, хоча формулювання «у різноманітних 

сферах суспільного життя», вжите у визначенні мети діяльності представників 

сторони роботодавців, дозволяє дійти висновку про майже повну змістовну 

ідентичність цілей діяльності суб’єктів сторони працівників і сторони 

роботодавців (за винятком тієї, на користь якої провадиться відповідна 

діяльність). Більшість науковців допускає у своїх працях дублювання в різних 

варіантах формулювання мети діяльності, закріплене в законодавстві.  

І.О. Щебликіна метою діяльності профспілок визначає сприяння єдності 

профспілкового руху й забезпечення координації колективних дій профспілок 

поряд із представленням інтересів і захистом прав працівників [162, с. 81]. 

Авторка, на нашу думку, припустилася помилки: завдання діяльності профспілок 

(забезпечення координації їх дій) було представлене нею як мета.  

Отже, мета діяльності професійних спілок та їх об’єднань є аналогічною 

меті організацій роботодавців і полягає у представництві й захисті прав та 

інтересів працівників (як діючих, так і потенційних) в умовах пропорційного 
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представництва й захисту інтересів інших сторін соціального партнерства. Проте 

завдання, що постають перед профспілками в перебігу досягнення поставленої 

мети, є більш складними через відмінність стартових позицій різних сторін 

такого партнерства. 

Мета діяльності держави в особі її органів у рамках соціального 

партнерства в законодавстві чітко не сформульована, тому дослідження цього 

питання повністю перенесимо у площину наукової доктрини.  

Роль і мета діяльності держави у відносинах соціального партнерства, як 

переконує В.А. Деркач, трансформувалась нещодавно у зв’язку з фіксацією 

статусу працівників і роботодавців як самостійних учасників соціально-

економічних відносин. На його думку, перетворення держави на нейтрального 

регулятора-посередника для інших соціальних партнерів є неминучим процесом, 

що протікатиме швидше й ефективніше при визнанні пріоритету соціального 

партнерства над державним управлінням працею [183]. Така позиція вбачається 

доволі раціональною, проте встановлення нейтрального статусу держави в 

умовах українського соціального партнерства є передчасним. Неоднакова 

потужність суб’єктів на боці різних сторін соціального партнерства викликає 

потребу вжиття заходів з урівноваження їх сил, доки представники всіх його 

сторін не матимуть змогу рівною мірою відстоювати інтереси відповідних 

сторін. Отже, не спростовуючи доцільності утвердження статусу держави як 

сторони окремої, цілком незалежної й водночас нейтральної щодо інших сторін 

соціального партнерства, необхідним є здобуття тривалого позитивного досвіду 

функціонування відносин такого партнерства, за якого буде змінено в 

позитивний бік не лише практику врегулювання відносин, що знаходяться у 

сфері його регулювання, а й правову свідомість осіб, які діють від імені тих чи 

інших суб’єктів соціального партнерства, в тому числі й соціального діалогу. 

С.О. Цимбалюк, навпаки, підтримує позицію про недоцільність 

нівелювання ролі держави як гаранта прав громадян, мотивуючи це 

недопустимістю перетворення держави на рівноправного учасника соціального 

діалогу, який (як і інші сторони останнього) вживає заходів для досягнення 
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власних інтересів, а не інтересів тих, кого держава в особі своїх органів дійсно 

повинна підтримувати і стимулювати [197, с. 359]. Як бачимо, позиції обох 

наведених науковців до певної міри є виправданими, але застосування лише 

однієї з них видається недоцільним, бо кожна з них придатна тільки на окремому 

етапі розвитку правовідносин, а значить, повинна переглядатися в перебігу їх 

трансформації. 

Отже, на сьогодні метою діяльності держави слід вважати не підтримання 

існуючого стану відносин шляхом спостереження й координації діяльності 

суб’єктів на боці інших сторін соціального партнерства, а досягнення балансу 

інтересів працівників, роботодавців і суспільства в цілому шляхом взаємного 

дотримання їх прав та обов’язків, а також всебічне сприяння стороні, яка з 

об’єктивних причин не повною мірою захищена від тиску з боку іншої. 

Метою діяльності інших суб’єктів соціального партнерства є надання 

допомоги основним його суб’єктам у процесі виконання ними своїх завдань і 

функцій згідно зі спрямованістю того чи іншого допоміжного суб’єкта.  

Належним чином сформульована мета діяльності відповідного суб’єкта 

служить підґрунтям для розроблення його завдань, що не є винятком і для 

відносин соціального партнерства. О.В. Брильова, досліджуючи мету організацій 

роботодавців та їх об’єднань, зауважує, «що необхідно відмежовувати її від 

завдань, функцій і принципів», але стверджує, що завдання організації 

роботодавців «визначають її соціальне призначення й мету, і тим самим завдання 

організації є передумовою виникнення її функцій, які, у свою чергу, є засобами 

реалізації та виконання поставлених завдань» [198, с. 86]. Коректне тлумачення 

взаємного відношення функцій і завдань організацій роботодавців (як і будь-

яких інших суб’єктів соціального партнерства) має бути повністю протилежним. 

Саме за допомогою чітко окреслених функцій діяльності таких суб’єктів можна 

охарактеризувати соціальне призначення суб’єкта, а також суть, напрямок його 

перетворюючого впливу на суспільні відносини. У свою чергу, завдання 

діяльності суб’єкта соціального партнерства у порівнянні з його функціями й 

метою діяльності є вторинними, оскільки визначення кінцевої мети, бачення 
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результату його діяльності за своєю суттю є первинним процесом, а ось підбір 

завдань, тобто планування процесу досягнення мети шляхом формулювання 

реальних кроків, виконання яких є необхідним для досягнення мети, і підбір 

інструментарію, – вторинним. 

За вітчизняним законодавством, на Національну тристоронню соціально-

економічну раду як на орган, що включає в себе представників основних сторін 

соціального партнерства, покладено 2 основних завдання: (а) формування 

об’єднаної позиції сторін соціального діалогу з питань вектора економічного й 

соціального розвитку держави та варіантів ліквідації існуючих недоліків цієї 

сфери і (б) розроблення й надання погоджених рекомендацій і пропозицій щодо 

впорядкування трудових, економічних і соціальних відносин Президентові, 

Верховній Раді й Кабінету Міністрів України [35]. Отже, на думку законодавця, 

спільна робота представників сторін соціального партнерства (соціального 

діалогу) організовується 2-ма основними шляхами: (а) рівноправною взаємодією 

при формуванні спільної позиції з тих чи інших питань і (б) протиставленням 

сторони держави в особі її органів іншим сторонам через поділ їх на суб’єкта 

ініціативи й суб’єкта, уповноваженого на розгляд і прийняття рішення щодо 

останньої.  

Завдання соціального партнерства, як наголошує Л.А. Юзик, полягає в 

тому, щоб на підставі врахування пропозицій та обліку інтересів найнятих 

працівників, працедавців і суспільства в цілому «сформувати механізм 

колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин на всіх 

рівнях» [193, с. 225]. Ми вважаємо, необґрунтованим усунення держави як 

суб’єкта соціального партнерства в особі її органів з переліку сторін, пропозиції 

й інтереси яких ураховуються при прийнятті рішень, і заміну її на «суспільство в 

цілому». Незважаючи на те, що держава дійсно представляє інтереси соціуму, не 

можна оминати увагою той факт, що поняття «держава» й «суспільство» не є 

тотожними, бо держава має низку відмінних рис, які виправдовують 

недопустимість взаємозамінності цих двох понять у контексті відносин 

соціального партнерства. 
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Г.А. Смоквіна ключовим завданням соціального партнерства називає 

розмежування різних груп інтересів і розроблення механізмів їх узгодження й 

реалізації [51, с. 192]. Ця дефініція була б значно якіснішою і змістовнішою у 

випадку розкриття переліку суб’єктів, інтереси яких узгоджуються, бо вжите 

цією авторкою занадто узагальнене формулювання дозволяє застосувати його до 

відносин, надто віддалених від соціального партнерства. 

Як підкреслює В.В. Давиденко, завданням соціального партнерства є 

встановлення рівноваги відносин при подоланні суперечностей, виникаючих між 

партнерами, й забезпечення їх мотивації до постійного соціального діалогу і 

взаємовигідної співпраці [194]. Звернімо увагу на ті позитивні риси, що 

відрізняють запропоноване вченим бачення завдання соціального партнерства. 

По-перше, це спрямування на внутрішню вмотивованість суб’єктів соціального 

партнерства щодо співробітництва, по-друге, характер останнього, тобто його 

взаємовигідність, яка в подальшому стимулюватиме суб’єктів до активної участі 

в наступному «колі» соціального партнерства (соціального діалогу). Отже, у разі 

виконання сформульованих науковцем завдань матиме місце так зване 

«зациклення» завдань: участь у відносинах спричинить прийняття і виконання 

взаємовигідних рішень, а можливість у подальшому їх приймати спонукатиме на 

активну участь у відносинах. 

Базове завдання соціального партнерства В.Е. Теліпко й О.Г. Дутова 

вбачають у забезпеченні соціального миру [181, с. 96], що є більш прийнятним 

при формулюванні мети такого партнерства. 

О.М. Петров підтримує позицію щодо визначення завдань соціального 

партнерства як переліку, що складається з 3-х елементів – узгодження цілей, 

спільне планування і прийняття рішень його сторонами [199, с. 241]. Варто 

звернути увагу на те, що завдання, поставлені автором, за своєю суттю є 

виключно процесуальними. Вони концентруються на певних видах взаємодії, які 

мають бути спільно пройдені суб’єктами соціального партнерства на 

відповідному його рівні, й майже не дають уявлення про те, яким повинно бути 

змістовне наповнення результатів кожного з наведених завдань-етапів. 
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Доволі лаконічно формулює завдання діяльності суб’єктів соціального 

партнерства М.П. Стадник, указуючи, що воно полягає в подоланні протиріч між 

працею й капіталом [200, с. 182], що свідчить про його економічний підхід (на 

відміну від юридичного) до питань такого партнерства. 

Проект Закону України «Про соціальне партнерство» містить окрему 

статтю, присвячену назвам завдань соціального партнерства, а саме: 

(а) забезпечення реалізації соціально орієнтованої економічної політики, 

(б) створення дієвого механізму регулювання соціально-економічних відносин, 

(в) проведення колективних переговорів і взаємних консультацій, укладення 

колективних договорів та угод, (г) запобігання колективним трудовим спорам і 

сприяння вирішенню соціально-трудових конфліктів, (ґ) удосконалення чинного 

законодавства у сфері економічних відносин [201]. Проаналізуємо цей перелік 

завдань більш детально.  

1. Забезпечення реалізації соціально орієнтованої економічної політики. 

Завдяки цьому завданню прослідковується зацікавленість держави не як сторони 

соціального партнерства, а як найсильнішого регулятора відносин у реалізації 

певних векторів розвитку державної політики шляхом взаємодії сторін, яких ця 

політика стосується, особливо за умови, якщо способи її реалізації передбачають 

аспекти, точне досягнення яких без власної волі суб’єктів є неможливим, не 

повністю можливим або недоцільним. 

2. Створення дієвого механізму регулювання соціально-економічних 

відносин. У рамках цього завдання під дієвим механізмом, очевидно, мається на 

увазі механізм, що передбачає максимальну участь у ньому суб’єктів від різних 

сторін соціального партнерства, створений з урахуванням усіх їх характерних 

особливостей. 

3. Проведення колективних переговорів, взаємних консультацій, укладення 

колективних договорів та угод. Не буде зайвим у контексті цього завдання 

включити до його формулювання необхідності проведення результативних 

переговорів і консультацій. У цілому ж це завдання містить цілком зрозуміле 

посилання на форми соціального діалогу, у зв’язку з чим, його варто було б 
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включити у статтю проекту розглядуваного Закону з указівкою на «інші 

доступні форми взаємодії між суб’єктами соціального партнерства». 

4. Запобігання колективним трудовим спорам і сприяння вирішенню 

соціально-трудових конфліктів. Виконання цього завдання є принциповим для 

встановлення партнерських відносин передусім між працівниками й 

роботодавцями. Значна кількість ефективних і безболісних виходів з 

конфліктних ситуацій для обох сторін дозволить забезпечити відкритість 

останніх для соціального діалогу. 

5. Удосконалення чинного законодавства у сфері економічних відносин. 

Оптимальні правила поведінки сторін соціального партнерства створені й 

засновані на правильному розумінні принципів їх взаємодії, мають 

функціонувати не тільки на рівні колективних договорів та угод, а й на рівні 

законодавчого регулювання цих відносин. Виконання цього завдання є 

можливим шляхом спільних зусиль сторін, що стосуються законодавчих 

ініціатив у сфері соціально-економічних відносин, а також шляхом належного 

реагування державних органів на такі ініціативи. 

Перелік завдань соціального партнерства повинен виглядати таким чином.  

1. Урівноваження позицій та інтересів сторін. На практиці сторони 

соціального партнерства, як і їх представники, не знаходяться й ніколи не були в 

рівноправному становищі. Разом із тим їх рівноправність є одним із ключових 

принципів такого партнерства. Оскільки рівень розвитку правосвідомості і 

правової культури в Україні, розрахований на саморегуляцію процесу урівнення 

сторін, є невиправданим, одній з них (державі) належить перебрати на себе 

виконання завдання з урівноваження сторін для забезпечення їх ефективної 

взаємодії в умовах недопустимості підкорення інтересів однієї сторони іншій. Як 

зазначає Г.М. Савранська, сторони мають бути вільними не лише у виборі й 

обговоренні питань, що становлять зміст колективних домовленостей, а й у 

формулюванні результатів такого обговорення й у фіксації їх шляхом прийняття 

відповідних рішень [57, c. 142]. Погоджуючись із дослідницею, вкажемо, що 

рівноправність повинна мати місце також при контролі й виконанні рішень, щоб 
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не допустити ухвалення суб’єктами таких, які однією або декількома сторонами 

сприймаються як декларативні, як рішення, за невиконання яких притягнення до 

відповідальності (щонайменше соціальної) не відбудеться. 

2. Підтримка мотивації суб’єктів соціального партнерства. Цілком 

очевидною є потреба взаємного підтримання суб’єктами соціального 

партнерства мотивації до взаємодії, укладення колективних договорів та угод, 

участі в конференціях через розуміння дієвості механізмів співпраці. Цікаву 

позицію із цього приводу висловила Г.М. Савранська, яка вважає, що 

трансформація мотивації цих суб’єктів до участі в соціальному партнерстві має 

відбуватися за певним планом, який охоплює етапи: а) «обов’язковості», що 

характерно для стадії формування ринкових відносин, коли обов’язки держави з 

підтримання партнерських відносин є найширшими; б) «достатності», коли 

соціальне партнерство між взаємодіючими суб’єктами є достатнім для 

забезпечення процесу соціально-економічного розвитку; в) «обумовленості» 

(фінальний), за якого партнерські відносини між суб’єктами законодавчо 

закріплені, а механізми їх взаємодії налагоджені на найвищому рівні [57, c. 144]. 

Соціально-партнерські відносини останнього етапу знаходяться на стадії 

«обов’язковості», оскільки їх суб’єкти поки що не є сформульованими та не 

мають стійкої позитивної практики врегулювання відносин, ні не зазнали 

відповідних змін правосвідомості, які сприяли б переходу на наступний рівень. 

3. Контроль за виконанням досягнутих сторонами домовленостей. Процес 

взаємодії суб’єктів у рамках соціального партнерства повинен бути 

організований так, щоб усі домовленості між його сторонами не стали суто 

декларативними. Із цією метою треба ретельно контролювати виконання всіма 

сторонами партнерства взятих на себе зобов’язань, що в разі виявлення 

порушень завершуватиметься не констатацією факту їх наявності, а активними 

діями щодо спонукання порушника виконати свої обов’язки. Тому, необхідним є 

активне застосування положень законодавства, що регулюють механізми 

контролю за виконанням колективних угод (договорів) [36]. Згідно з його 

нормами порушення умов останніх може мати своїм наслідком надсилання 
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подання про їх усунення, яке м бутєи розглянуто протягом тижневого строку; у 

разі ж відмови усунути порушення або недосягнення згоди з інших причин 

допускається також можливість судового захисту прав, що випливають з 

колективних домовленостей. 

4. Підвищення стандартів досягнутих домовленостей. Суть відносин 

соціального партнерства полягає в їх здатності відносно швидко й ефективно 

реагувати на зміну потреб соціуму. Отже, досягнуті сторонами домовленості 

повинні не переноситися з однієї колективної угоди до іншої, а після апробації її 

положень на практиці вдосконалюватися з урахуванням нових потреб усіх 

сторін, чим щоразу підвищувати рівень взаємодії між сторонами й наближати 

відносини соціального партнерства від «обов’язкових» до «зумовлених». 

Як буде продемонстровано далі в цій науковій роботі, завдання діяльності 

окремих сторін соціального партнерства в цілому знаходяться в межах загальних 

його завдань, або щонайменше вони є співвідносними з ними.  

Основним завданням професійних спілок В.І. Комарницький назвав 

відстоювання інтересів людей найманої праці й соціальний захист працюючих 

[184, с. 14]. У цьому визначенні науковець концентрує увагу на соціальному 

захисті «працюючих». По-перше, цей термін не є юридичним, по-друге, 

граматичне тлумачення поняття «працюючі» дає змогу дійти висновку, що воно 

є вужчим за поняття «працівники» (наприклад, до осіб, прийнятих на роботу, але 

фактично не допущених до неї, а також до осіб, які звільняються з місця роботи, 

в законодавстві застосовується поняття «працівники», проте ці особи фактично 

не можуть вважатися працюючими). З нашої точки зору, застосування вжитого 

вченим терміна суттєво звужує коло осіб, представлених у відносинах 

соціального партнерства, що, звичайно, не є виправданим. 

В.А. Щербань наголошує, що завдання профспілок є багатогранними й не 

обмежуються лише участю в колективних переговорах, а включають у себе 

діяльність у рамках нормотворчого процесу, взаємодію з органами державної 

влади у всіх доступних правових формах з метою захисту інтересів найманих 
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працівників [166, с. 28]. З його позицією ми погоджуємося з огляду на 

положення законодавства, що регулюють діяльність цих професійних об’єднань. 

Як стверджує О.С. Борисов, основним завданням профспілок є перехід до 

цивілізованих відносин з роботодавцями й урядом [202]. Виходячи з 

висловлювання науковця й конкретизуючи це завдання, вкажемо на те, що 

цивілізованими відносинами між зазначеними сторонами, є такі, за яких 

відбувається виключно конструктивна взаємодія, в умовах якої віддається 

перевага укладенню й сумлінному виконанню угод, а не застосуванню таких 

радикальних засобів, як страйки, вимоги щодо відставки уряду тощо. 

Завдання професійних спілок, безумовно, концентруються на захисті 

інтересів працівників – діючих і потенційних, що дозволяє підняти рівень життя 

населення в цілому. Разом із тим перед профспілками постає завдання щодо 

участі в описаних вище видах діяльності у сфері правотворчості, контролю за 

виконанням домовленостей сторін, забезпечення реалізації державної політики в 

царині соціально-економічних відносин, а також у розробленні ефективного 

механізму взаємодії сторін у доступних їм межах. 

У відносинах соціального партнерства завдання, покладені законодавством 

на організації роботодавців і на їх об’єднання, є схожими. До них віднесено: 

– представництво, захист прав та інтересів роботодавців у відносинах з 

іншими суб’єктами і співробітництво з останніми (вони охоплюють органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і профспілки); 

– участь у формуванні й реалізації економічної й соціальної політики 

держави, в регулюванні економічних, соціальних і трудових відносин; 

– участь у колективних переговорах з укладення угод на більшості рівнів 

соціального діалогу; 

– координація діяльності роботодавців на виконання зобов’язань за цими 

угодами; 

– сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), 

максимальному дотриманню інтересів роботодавців при їх розв’язанні; 
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– виконання таких завдань, як допомога створенню нових робочих місць, 

удосконалення системи підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації 

працівників; 

– сприяння поширенню професійних знань і досвіду та ін. [35].  

Таким чином, у наведеному законодавцем переліку можна чітко 

виокремити 2 основних напрями діяльності роботодавців з виконання своїх 

завдань: (а) завдання організаційного характеру, а також ті, що спрямовані 

виключно на захист інтересів роботодавців, і (б) «подвійні» завдання, присвячені 

покращанню становища працівників, з одного боку, й роботодавців – з другого. 

Загалом же, завдання роботодавців та їх організацій у відносинах 

соціального партнерства є такими самими, як і в працівників. Вони охоплюють 

захист своїх прав та інтересів, участь у взаємодії з працівниками, сприяння 

вдосконаленню законодавства й нормативної бази та інше, проте з урахуванням 

особливостей цієї сторони соціального діалогу. Приміром, окремим завданням 

організацій роботодавців може бути подолання спроб тиску на сторону 

працівників, контроль за виконанням своїх обов’язків стороною держави – щодо 

як роботодавців, так і працівників. 

Основним завданням місцевої влади (як державних органів, так і органів 

місцевого самоврядування) С.П. Багрич вважає задоволення потреб 

територіальної громади, яка наділена внутрішньо притаманним їй правом на 

ініціювання й розгляд питань, що стосуються життя громади [203, с. 4]. 

Завдання органів влади на існуючому етапі розвитку суспільних відносин, 

на наше переконання, є найбільш складними: вони повинні бути вжиті як до 

аналогічних переліченим вище заходів щодо працівників і роботодавців, так до 

завдань, притаманних виключно державі. Першим серед них є завдання з 

підтримки більш слабкої сторони соціального партнерства, а також швидке й 

дієве реагування на ініціативи (передусім законодавчі) сторін соціального 

партнерства, і, звісно, завдання щодо контролю за виконанням своїх зобов’язань, 

оскільки саме держава, в якій існує система контролюючих органів, наділена 

максимальним потенціалом на здійснення контролю. 
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Завдання інших суб’єктів соціального партнерства полягає у вжитті 

заходів для забезпечення: (а) примирення суб’єктів соціального партнерства, 

(б) допомоги при формулюванні спільної позиції сторін з тих чи інших питань і 

(в) надання сторонам інформаційної підтримки, в тому числі експертної. 

З огляду на положення законодавства можемо зробити висновок, що 

розуміння загальної функції діяльності суб’єктів соціального партнерства 

частково відображено в ньому через фіксацію функцій Національної 

тристоронньої соціально-економічної ради, яка складається з представників 3-х 

сторін соціального партнерства. Функції цього органу соціального діалогу 

зафіксовані без прямого розкриття їх сутності, а лише шляхом перелічення їх 

назв – дорадча, консультативна й узгоджувальна. Саме вони вирішують питання, 

які можуть мати значення для забезпечення «конституційних прав і гарантій 

громадян, суспільної злагоди, соціально-економічного розвитку держави» [37]. 

Останнє наведене формулювання Закону, очевидно, слід вважати 

альтернативним визначенням мети соціального партнерства. 

Загальну функцію діяльності суб’єктів соціального партнерства 

С.П. Багрич формулює як узгоджувальну (спрямовану на збалансування 

соціальних інтересів), а також соціально-організуючу (яка забезпечує залучення 

суб’єктів соціального партнерства до участі в організаційно-управлінській 

діяльності) [203, с. 9]. Узгоджувальна функція, з урахуванням мети діяльності 

суб’єктів соціального партнерства не випадково згадана першою в цьому 

переліку функцій, бо вона спрямована на врівноваження інтересів сторін 

(суб’єктів) соціального партнерства, на ухвалення рішень, що відбивають 

спільне добровільне бажання в той чи інший спосіб урегулювати відносини, що 

належать до сфери соціального партнерства. Соціально-організуюча функція, у 

свою чергу, полягає в активному долучені вже існуючих і нових суб’єктів 

відносин соціального партнерства до процесу регулювання відносин, 

учасниками яких є зазначені суб’єкти або особи, яких вони уповноважили 

представляти, що має вплинути на якість упорядкування цих відносин, 

забезпечити його відповідність соціально-економічним умовам. 
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Досить цікавою вбачається точка зору А.В. Тиховодової з приводу 

наділення відносин соціального партнерства 3-ма функціями – стабілізуючою, 

консолідуючою й деструктивною [204]. Якщо причини обрання авторкою 2-х 

перших функцій не викликають додаткових запитань, оскільки, незважаючи на 

відмінність їх назв, вони в цілому відповідають загальним тенденціями наукових 

досліджень щодо цієї проблеми, то 3-тя, вочевидь, пояснюється нею тим, що 

соціальна взаємодія, до якої, безперечно, належить і соціальне партнерство, 

може мати вплив на партнерські відносини, протилежний бажаному. 

Погоджуючись із тезою, використаною дослідницею як мотивація, заперечимо 

проти самої функції: наявність відповідного соціального ефекту явища не є 

підставою вважати, що саме останній був закладений у призначення названого 

явища, отже, деструктивізація відносин не може вважатися функцією 

соціального партнерства.  

Діяльність представників сторін соціального партнерства, на наше 

переконання, повинна супроводжуватися виконанням ними певних функцій. 

Розглянемо їх детальніше. 

Регуляторна функція демонструє перехід від імперативного нормативного 

регулювання відповідної сфери соціально-економічних відносин до 

диспозитивного, за умов якого учасники останніх колективно, в рамках закону 

схвалюють правила поведінки, яких самі дотримуються і виконання яких самі ж 

і контролюють. Ефективна реалізація представниками сторін соціального 

партнерства розглядуваної функції означатиме перехід від етапу «зумовленості» 

соціально-партнерських відносин до етапу їх «достатності» [57, с. 144], коли 

держава буде здатна без шкоди для сторін соціального партнерства ослабити 

свій регулюючий вплив на суспільні відносини, що охоплюються таким 

партнерством. Таким чином, наслідком зміщення центру регулювання 

правовідносин до суб’єктів соціального партнерства означатиме децентралізацію 

процесу правотворення. 

Захисна функція. Метою діяльності більшості суб’єктів соціального 

партнерства є захист інтересів сторони, яку вони представляють. Законодавство, 
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що регламентує діяльність профспілок, як і законодавство, що стосується 

функціонування організацій роботодавців, містить положення, які прямо 

передбачають призначення вказаних організацій, яке полягає передусім у 

реалізації заходів, спрямованих на представництво й захист відповідних 

категорій осіб [35]. Однак у рамках досліджуваної функції їх діяльності інтереси 

зазначених сторін не протиставляються, а включаються в єдину систему. Адже в 

соціальному партнерстві його сторони повинні бути захищені не лише від 

неправомірних дій чи бездіяльності інших сторін, а й захищені в цілому шляхом 

побудови дієвої системи досягнення спільних цілей. 

Примирна функція стосується передовсім сфери соціальних конфліктів, 

спорів між суб’єктами соціального партнерства. У зв’язку з тим, що бажаним 

результатом процесу примирення є прийняття учасниками конфлікту 

узгодженого рішення, розглядувану функцію можна розширити, надавши їй 

назву узгоджувальної, яка, у свою чергу, може поширюватися як на відкрито 

конфліктні, так і на потенційно конфліктні ситуації (тобто такі, де відкритого 

спору, як, утім, і консенсусу на певному етапі існування відносин, ще не 

досягнуто). Саме примирення соціальних партнерів в умовах полярності їх 

поверхневих інтересів служить запорукою встановлення відносин взаємодовіри 

між ними, що матиме наслідком підвищення рівня взаємодії між представниками 

сторін. 

Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 

перелічені повноваження професійних спілок та їх об’єднань щодо: (а) взяття 

участі в законопроектній роботі, (б) внесення пропозицій органам влади, 

(в) участі в розгляді питань органами державної влади й органами місцевого 

самоврядування, роботодавцями, об’єднаннями громадян, (г) погодження питань 

оплати праці з роботодавцями, (ґ) здійснення громадського контролю за 

виплатою заробітної плати, (д) додержання законодавства про працю та її 

охорону, (е) проведення незалежної експертизи умов праці, об’єктів 

виробничого призначення тощо. У Законі вказано, що «для здійснення цих 

функцій профспілки їх об’єднання можуть створювати служби правової 
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допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджувати положення про них» (ст. 

21). Як бачимо, в якості функцій професійних спілок та їх об’єднань 

законодавець розглядає перелічені вище повноваження, змішуючи тим самим 

поняття «повноваження» і «функції» й не розрізняючи між собою тим самим 

характер впливу на суспільні відносини, конкретні його напрями й інструменти 

такого впливу.  

О.Ю. Ситник поділяє позицію дослідників щодо концентрації всіх функцій 

профспілок в єдину – захисну [78, с. 289]. Функція захисту прав працівників, 

покладена на профспілки, як вважає В.А. Красномовець, тісно переплетена з 

контрольною, яка полягає в перевірці і спонуканні виконання роботодавцем 

умов колективного договору, що підкріплюється заздалегідь посиленою 

відповідальністю суб’єктів господарювання за зобов’язаннями, 

сформульованими в такому договорі [155, с. 194]. 

Ключовими функціями, покладеними на сторону працівників є захисна й 

контрольна. Проте в рамках соціального партнерства саме сторона працівників 

максимально зацікавлена в реалізації функції узгоджувальної через 

нечисленність механізмів впливу на інші сторони такого партнерства. Також 

надзвичайно важливою для працівників є активізація соціально-організуючої 

функції, адже максимально повне представництво працівників (які у своїй 

більшості є пасивними) дозволить зміцнити цю сторону соціального 

партнерства. 

У свою чергу, основні функції організацій роботодавців та їх об’єднань є 

аналогічними функціям сторони працівників, разом з якими (й за участі 

держави) вони реалізують регуляторну функцію. 

Перейдімо далі до аналізу функцій держави в системі соціального 

партнерства, до яких О.В. Яремчук відносить організаційну (основну), 

координаційну, примирну й захисну [205]. Такий перелік не є повним. До того ж, 

незважаючи на стислість останнього, має місце часткове дублювання функцій 

організації й координації, які за своєю суттю тісно пов’язані між собою.  
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С.П. Багрич [203, с. 5] і С.Л. Процюк [206] приписують державі 

законодавчу, нормотворчу, організаційну, прогностичну, контрольну й судову 

функції. Вважаємо, що цей перелік належить скоригувати з огляду на наведене 

далі. Розділ законодавчої й нормотворчої функцій, очевидно, означало окрему 

діяльність держави в особі єдиного законодавчого органу щодо прийняття 

законів, що регулюють діяльність суб’єктів та інших органів влади у сфері 

підзаконного нормотворення. Такий поділ у контексті соціального партнерства 

не є необхідним, і правотворча функція могла б бути презентована авторами, так 

би мовити, монолітно. Не зайвим буде і включення до наведеного переліку і 

примирної функції з метою створення фундаменту для подальшого прийняття 

державою статусу арбітра. 

Не випадковим є обрання згаданими вченими прогностичної функції, 

реалізація якої пов’язана з виконанням інших 2-х – організаційної і правотворчої 

для забезпечення швидкого реагування на динамічні суспільні відносини. 

Контрольна й судова функції держави внутрішньо притаманні останній у силу 

наявності державних органів, спеціально уповноважених на ці види діяльності. З 

точки зору, А.М. Курінного, зменшення регулюючої ролі держави у трудових 

відносинах має супроводжуватися посиленням контролюючої функції, особливо 

на перехідній стадії розвитку суспільства [207, с. 338], з чим ми схильні 

погодитись. 

Питання виокремлення функцій допоміжних суб’єктів соціального 

партнерства не можна віднести до категорії складних, оскільки назва цієї групи 

суб’єктів обрана у зв’язку з їх основним і єдиним призначенням – реалізацією 

допоміжної функції, яка хоча й не спричинить колапсу відносин соціального 

партнерства в разі її вилучення, проте відіграє важливу роль при підвищенні 

ефективності взаємодії сторін, особливо на перших етапах розвитку відносин 

соціального партнерства.  

Отже, в перебігу дослідження порушених питань було встановлено, що 

оптимальну мету діяльності суб’єктів соціального партнерства необхідно 

сформулювати як досягнення соціальної рівноваги шляхом удосконалення 
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механізму додержання прав і рівномірного врахування інтересів усіх сторін 

такого партнерства – як основних (працівників, роботодавців, держави в особі її 

органів), так і факультативних (органів місцевого самоврядування) на підставі 

постійної ініціативної залученості суб’єктів на боці всіх сторін. Таке тлумачення 

мети діяльності представників сторін соціального партнерства дозволяє 

сформувати максимально повний перелік загальних завдань, виконання яких 

вимагається для досягнення мети, а також скласти більш детальне уявлення про 

функції, які необхідно реалізовувати сторонами в особі їх представників у 

парнерських відносинах. Наведені формулювання загальної мети, функцій і 

завдань для всіх суб’єктів соціального партнерства, поєднані з окремо 

виділеними відомостями про мету, завдання й функції відповідних груп 

представників сторін соціального партнерства надають можливості кожному 

суб’єктові з’ясувати своє місце в системі відносин такого партнерства й обрати 

оптимальну модель своєї поведінки. 

Необхідність дослідження аспектів відносин соціального партнерства 

зумовлена тим, що на сьогодні ні правовою доктриною, ні практикою не 

сформульовано ґрунтовних пропозицій щодо більш ефективних форм 

колективного врегулювання соціально-економічних відносин, проблеми яких 

загострюються через інтенсивність кризових процесів у державі. Лише 

комплексне усвідомлення сутності правових явищ, притаманних соціальному 

партнерству, дозволить повною мірою пристосувати цей важливий механізм 

досягнення соціального компромісу до існуючих суспільних умов, що, у свою 

чергу, стане вагомим чинником для значного підвищення ефективності взаємодії 

між сторонами соціального партнерства – працівниками, роботодавцями й 

державою в особі її органів, а також органів місцевого самоврядування. Це 

пояснюється тим, що механічне запозичення навіть найбільш вдалого 

зарубіжного досвіду правового регулювання означених питань не буде мати 

належного ефекту через його неповну відповідність національним умовам. 

У зв’язку з викладеним виникає потреба в максимально якісному 

дослідженні, в доповненні, оновленні і впорядкуванні інформації щодо суб’єктів, 
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які діють у системі відносин соціального партнерства, у здійсненні їх 

класифікації й визначенні характерних рис їх правового статусу. 

Визначальним для правового статусу, ознак, функцій, мети й завдань 

суб’єктів соціального партнерства є ступінь їх залученості до процесу 

соціального діалогу, а також характер та обсяги їх діяльності поза межами 

партнерських відносин (тобто наявність або відсутність представницької 

спеціалізації певного суб’єкта у сфері соціального партнерства). 

Відмінності статусу окремих суб’єктів соціального партнерства 

зумовлюються: 

– наявністю в них статусу основних або факультативних суб’єктів (при 

цьому факультативні можуть бути як визнаними, так і не визнаними 

законодавством);  

– поділом останніх на такі, що належать до органів публічної адміністрації, 

й таких, які не наділені владними повноваженнями. Причому саме на першу 

групу покладається більша кількість обов’язків, особливо на перших етапах 

розвитку партнерських відносин. Крім того, саме зазначені суб’єкти через 

детальну урегульованість їх діяльності в нормативно-правових актах є більш 

придатними для створення умов розвитку соціального партнерства й соціального 

діалогу; 

– поділом суб’єктів на відповідаючі й не відповідаючі критеріям 

репрезентативності, що зумовлює необхідність оптимізації й раціоналізації 

шляхів взаємодії суб’єктів, які належать до різних груп, а згодом – потребу 

перегляду критеріїв їх репрезентативності;  

– розрізненням представників сторін соціального партнерства на тих, які 

діють виключно в силу положень законодавства (органи державної влади й 

органи місцевого самоврядування), тих, які автоматично, за законодавством 

вважаються представниками тієї чи іншої сторони соціального партнерства на 

певному його рівні (професійні спілки й організації роботодавців), а також тих, 

які представляють інтереси суб’єктів соціального партнерства на підставі 
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спеціально наданих їм повноважень і які чітко визначаються в момент 

виникнення потреби у представництві;  

– дуалістичним характером участі відповідних суб’єктів у відносинах 

соціального партнерства (наприклад, сторони держави, яка виступає водночас у 

ролі соціального партнера, що є одним з рівноправних суб’єктів, а також у ролі 

самостійного регулятора суспільних відносин, уповноваженого створювати 

імперативні правила поведінки). 

Урахування всіх перелічених і багатьох інших особливостей системи 

суб’єктів соціального партнерства дозволить досягти соціальної рівноваги 

шляхом удосконалення механізму додержання прав і рівномірного дотримання 

інтересів усіх сторін такого партнерства – як основних (працівників, 

роботодавців, держави в особі її органів), так і факультативних (органів 

місцевого самоврядування) на підставі постійної ініціативної залученості цих 

суб’єктів на боці всіх сторін. Досягнення суспільної злагоди завдяки розвитку 

відносин соціального партнерства, у свою чергу, може сприяти посиленню 

інтеграції України до світового співтовариства завдяки закріпленню 

демократичних цінностей не лише в нормативних і програмних документах, а й 

у реальній діяльності учасників відносин соціального партнерства шляхом 

проведення масштабної роботи над виправленням недоліків і заповнення 

прогалин у сучасному законодавстві про соціальне партнерство з урахуванням 

особливостей структури їх системи, а також їх характерних рис. 

 

2.4 Форми взаємодії суб’єктів соціального партнерства 

у трудовому праві України 

 

Соціально-трудові відносини у світових масштабах сьогодні переживають 

чи не найкращі часи, адже технічний і технологічний розвиток сучасного 

суспільства дозволяє максимально обмежити використання тяжкої фізичної 

праці. Разом з обмеженням рівня й кількості тяжких робіт у сферу праці 

прийшов недосяжний раніше гуманізм. Не останнє місце в досягненні рівня 
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гуманності праці належить системі ефективної взаємодії держави, роботодавців і 

працівників. 

Змушені констатувати, що в українських реаліях останнім часом 

спостерігається обернена тенденція щодо ефективності такої тристоронньої 

взаємодії в рамках соціального партнерства. Однією з основних причин 

виникнення цієї проблеми в царині такого партнерства в Україні є високий 

рівень безробіття, за якого через значне перевищення попиту на робочу силу над 

її пропозицією роботодавці вдаються до маніпуляцій над працівниками, а ті 

побоюючись втратити робоче місце закривають очі на непоодинокі порушення 

своїх трудових прав. 

Важливе значення за таких обставин відводиться можливим формам 

взаємодії суб’єктів соціального партнерства для взаємовигідного співіснування 

кожної зі сторін соціально-партнерських відносин. В Україні форми зазначеної 

взаємодії наштовхуються на безліч перепон, створених реаліями сучасного стану 

соціально-трудової сфери відносин. Оскільки навіть найбільш перспективні з 

них не завжди реалізуються, для виявлення найефективніших у сучасних 

вітчизняних реаліях потрібно провести детальніше вивчення. 

У вітчизняному науковому просторі питанню форм взаємодії суб’єктів 

соціального партнерства у трудовому праві приділяли увагу такі науковці як 

Н.М. Болотіна, Г.С. Гончарова, О.Г. Дутова, В.В. Жернаков, Г.А. Капліна, 

В.В. Лазор, С.С. Лукаш, О.В. Мірошниченко, Н.В. Осадча, О.І. Процевський, 

М.В. Сорочишин, В.Е. Теліпко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, Д.Ю. Шашурін, 

В.Є. Шедяков, О.М. Ярошенко та ін. Однак, незважаючи на існуючі вагомі 

доробки вчених у дослідженні цієї проблематики, комплексного наукового її 

аналізу здійснено не було. 

Існує цікава позиція, що відображає важливість взаємодії суб’єктів 

соціального партнерства між собою. Звертається увага на те, що орієнтація 

державної політики на методи соціального партнерства в регулюванні трудових 

відносин довела свою ефективність. Згідно з такою думкою механізм 

соціального партнерства не виключає держави з процесу регулювання трудових 
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відносин, а лише ускладнює її роль: пряме її втручання трансформувалось у 

партнерські відносини з представниками працівників і роботодавців [208, с. 206]. 

Повністю підтримуємо цю точку зору й додаємо, що методика тристороннього 

співробітництва у трудовому праві є не лише ефективним способом вирішення 

існуючих проблем сфери соціально-трудових відносин, а й тим джерелом 

порозуміння й довіри, за якого сторони постійно шукають консенсус. 

Приступаючи до вивчення основних форм взаємодії суб’єктів соціального 

партнерства у трудовому праві, пропонуємо визначення терміна «взаємодія», що 

зустрічається в різних джерелах. Так, словник української мови трактує його як 

взаємний зв’язок між предметами в дії, а також як погоджену дію між ким-

небудь або чим-небудь [209, с. 346]. За філософськими інтерпретаціями термін 

«взаємодія» є надзвичайно багатозначним. З погляду філософії це поняття 

становить собою одну із загальних форм взаємозв’язку між явищами. Його суть 

полягає у зворотному впливі одного предмета чи явища на інше. Отже, взаємодія 

відтворює процеси впливу об’єктів один на одного, їх взаємну зумовленість і 

породження одним об’єктом іншого [210, с. 35]. Інакше кажучи, процес взаємодії 

в будь-якому разі передбачає певну комунікацію між об’єктами або суб’єктами, 

яка для кожної зі сторін повинна мати певні наслідки. 

З огляду на більш фундаментальні юридичні підходи до цього поняття, 

висвітлені в науковій літературі, підкреслимо, що, приміром, В. В. Ковальов 

акцентує увагу на тому, що в цілому взаємодія – це спільна діяльність 

організаційно не підпорядкованих суб’єктів з різною компетенцією і 

спеціалізацією, заснована на нормах закону й підзаконних нормативних актів, 

узгоджена за часом, місцем, а також засобами й методами її реалізації для 

вирішення конкретних завдань, зумовлених характером слідчої ситуації, для 

розв’язання якої вона здійснюється [211, с. 8]. Змушені констатувати, що 

наведена дефініція розглядуваного терміна має чітке галузеве спрямування, 

характерне скоріше для оперативно-розшукової діяльності, аніж для юридичної 

теорії в цілому. Таке трактування науковцем досліджуваного поняття прямо не 

стосується взаємодії, що могла б панувати у правовій науці в цілому. 
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Отже, доцільніше буде оперувати визначенням, запропонованим 

С.І. Даниловою. Учена доводить, що у сфері юриспруденції взаємодія 

обов’язково повинна бути заснована на законах і підзаконних нормативних 

актах, бути узгодженою за цілями, місцем і часом діяльності різноманітних 

виконавців спільного вирішення поставлених перед ними завдань [212 c. 6]. 

Підтримуємо позицію вченої щодо необхідності законодавчої узгодженості 

суб’єктів взаємодії й додаємо, що разом з правовим закріпленням зазначених 

норм, дозволяючих взаємодію, у ній мають бути заінтересовані всі сторони, які 

беруть участь у цьому процесі.  

Розглядаючи взаємодію суб’єктів соціального партнерства у трудовому 

праві, наголосимо, що всі їх сторони повинні прагнути до соціально-трудової 

взаємодії, яка тільки тоді зможе принести очікувано високий результат. В 

іншому випадку сенсу від взаємодії окремих суб’єктів немає, особливо що 

стосується взаємовідносин роботодавця з працівником, де кожен із суб’єктів має 

вибір продовжувати трудові відносини або ж розірвати їх у разі необхідності або 

бажання, якщо не існує особливих обставин, що можуть це заборонити. У 

випадку взаємодії роботодавця або працівника з державою наявна обмеженість 

вибору, оскільки кожен із цих суб’єктів зобов’язується підпорядковуватись і 

співпрацювати з державою в особі її окремих державних органів.  

У вітчизняній науковій правовій літературі конкретні позиції вчених, які 

висвітлюють форми взаємодії суб’єктів соціального партнерства у трудовому 

праві, досить поодинокі, знайти які доволі складно. Частіше можна зустріти 

класифікації форм соціального партнерства. Наприклад, Д. Ю. Шашурін вважає, 

що соціальне партнерство в трудовому праві виявляється в таких основних 

формах, як-от: а) проведення спільних консультацій щодо регулювання 

соціально-трудових відносин; б) ведення колективних переговорів стосовно 

укладення колективних договорів і угод; в) розгляд і вирішення розбіжностей, 

що можуть виникати між соціальними партнерами, а також колективних 

трудових спорів (конфліктів); г) участь працівників в управлінні організацією 

[81, с. 540].  
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Запропоновані автором форми, в яких проявляється соціальне партнерство, 

за своєю сутністю є схожими до форм взаємодії суб’єктів соціального 

партнерства у трудовому праві. Для підтвердження своєї точки зору наведемо 

почергово аргументацію кожної форми, запропоновану вченим, стосовно її 

належності до взаємодії суб’єктів соціального партнерства. 

Отже, проведення спільних консультацій щодо регулювання соціально-

трудових відносин у будь-якому разі відбувається при безпосередній взаємодії 

суб’єктів соціального партнерства між собою. Ключовим поняттям у цьому 

формулюванні є «спільні консультації», що провадяться на підставі контакту 

сторін, тобто при їх тісній взаємодії. 

У процесі ведення колективних переговорів з укладення колективних 

договорів та угод факт взаємодії є теж очевидним, оскільки головним у 

підписанні колективного договору (угоди) є спільне узгодження умов останнього 

між профспілкою й роботодавцем (організацією роботодавців).  

Розгляд і вирішення розбіжностей, що можуть виникати між соціальними 

партнерами, а також колективних трудових спорів (конфліктів), як і в попередніх 

ситуаціях, теж потребує безпосередньої взаємодії сторін соціального 

партнерства, тобто його суб’єктів, з потенційно можливим залученням (в разі 

необхідності) спеціальних державних структур для врегулювання наявних 

неузгодженостей. 

Четвертий пункт класифікації форм соціального партнерства – участь 

працівників в управлінні організацією – також з упевненістю можемо віднести 

до форм взаємодії його суб’єктів. Вважаємо, що роботодавець шляхом надання 

працівникам та їх організаціям можливості брати участь в управлінні 

підприємством, тим самим робить крок до досягнення максимального рівня 

співпраці й довіри між обома сторонами трудових відносин. Це одна з 

найпродуктивніших форм взаємодії роботодавців з працівниками, за якої 

держава виступає контролюючим суб’єктом соціально-трудових відносин. 

Серед науковців існує точка зору, що до основних форм соціального 

партнерства слід відносити: (а) проведення спільних консультацій; (б) ведення 
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колективних переговорів щодо регулювання соціально-трудових відносин і з 

питань укладення колективних договорів та угод; (в) розгляд і вирішення 

претензій (розбіжностей), що виникають між соціальними партнерами, а також 

колективних трудових спорів (конфліктів) [127, с. 121]. Така думка дослідників 

поєднує в собі як індивідуальні, так і колективні форми взаємодії, а тому 

потребує більш чіткої узгодженості, наприклад, поділу за критерієм 

організаційності. 

Що стосується форм соціального партнерства, доволі цікаву позицію 

мають російські вчені, які визначають їх як способи здійснення соціального 

партнерства, як конкретні види взаємодії його сторін для узгодженого 

регулювання трудових та інших безпосередньо пов’язаних з ними відносин [174, 

с. 580, 581]. Наведена характеристика є прийнятною, якщо враховувати мету 

соціального партнерства. Отже, під формами соціального діалогу у сфері праці 

треба розуміти конкретні види взаємодії його суб’єктів для реалізації їх законних 

прав і забезпечення їх соціально-економічних інтересів. 

Підсумовуючи викладене, виділимо найбільш характерні форми взаємодії 

суб’єктів соціального партнерства у трудовому праві, якими є: (а) колективний 

договір, (б) співпраця для досягнення спільної мети, (в) обмін інформацією і 

(г) вирішення трудових спорів. 

Перша форма такої взаємодії актуальна для колективних суб’єктів 

трудових відносин, оскільки саме об’єднання працівників (профспілки) і 

об’єднання роботодавців виступають суб’єктами цих відносин. 

Такої ж думки дотримується й О.С. Арсентьєва, яка вважає, що взаємодія 

суб’єктів соціального партнерства здійснюється шляхом використання 

колективно-договірного регулювання у сфері праці. Колективним воно є тому, 

що саме така форма реалізації індивідуальних інтересів сприяє розв’язанню 

багатьох проблем, суперечливих питань, у вирішенні яких не вдається дійти 

згоди на рівні індивідуально-договірного регулювання, або ж є сенс дійти згоди 

в питанні, що є типовим, тобто стосується інтересів, певної групи суб’єктів 

трудового права. Саме тому суб’єктами системи соціального партнерства 
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називають представників найманих працівників, їх органи й організації [214, 

с. 44]. Іншими словами, інтереси колективу працівників зазвичай відстоює 

відповідний представник, який виражає їх волю й намагається максимально 

реалізувати їх побажання щодо оптимізації трудових правовідносин.  

Загалом же, об’єднання працівників були створенні для зміцнення позицій 

останніх і захисту їх трудових прав. А.І. Король наголошує, що професійні 

організації утворюються працівниками для усунення жахливої диспропорції між 

нікчемними можливостями окремої людини – трудівника і нищівною владою, 

зосередженою в руках індивідуального роботодавця [215, c. 17]. Підтримуючи 

цю позицію, вчена дещо перебільшує, однак загальна суть співставлення позицій 

робітника й роботодавця є досить правильною. Працівникам особисто досить 

складно відстоювати свої трудові права, але, групуючись у колективи, 

отримуючи підтримку таких же трудівників і маючи спільну мету діяльності, 

легше протистояти роботодавцям. Вважаємо, що сутність взаємовідносин 

соціального партнерства між працівником і роботодавцем найчастіше полягає 

саме у протистоянні, хоча прийнято це називати взаємодією. 

Ведучи мову про взаємодію суб’єктів соціального партнерства у 

вітчизняному трудовому праві, не слід також забувати і про його третю сторону 

– державу, функція якої – встановити правила співробітництва працівників і 

роботодавців і контролювати їх виконання. Одним з основних нормативних актів 

з регулювання соціально-трудових відносин є Закон України «Про колективні 

договори та угоди». 

Загальні домовленості щодо укладання колективних договорів та угод 

установлюються шляхом попередніх переговорів, а вже після досягнення 

спільних цілей підписуються ці документи. Обов’язковим моментом також є 

попередження всіх працівників, які влаштовуються на роботу, про наявність 

колективного договору і про особливості його змісту [216, c. 72]. Отже, однією з 

обов’язкових умов для роботодавця у сфері соціального партнерства є 

необхідність повідомляти нових працівників про наявність колективних угод, 
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щоб у разі необхідності вони могли звернутися за допомогою до профспілкової 

організації (за її наявності) для захисту своїх трудових прав. 

Другою формою взаємодії суб’єктів соціального партнерства у трудовому 

праві є співпраця сторін таких відносин між собою для досягнення спільної 

мети. У рамках окремого підприємства нею може бути налагодження якісної 

системи трудових відносин, покращення рівня організації виробництва, 

підвищення його ефективності, за рахунок чого зростає оплата праці та ін.  

В.В. Лазор висловлює думку, що в умовах побудови соціальної держави й 

розвитку ринкових відносин соціальне партнерство виступає єдино можливою 

формою взаємодії між суб’єктами останнього для уникнення конфронтації й 

соціальних потрясінь у суспільстві [217, с. 14]. Висловлюємо солідарність з 

автором, бо переконані в тому, що якісні результати праці досягаються лише 

шляхом взаємодії суб’єктів соціального партнерства, високого рівня їх 

взаєморозуміння і взаємодопомоги.  

Оскільки соціальне партнерство в українській сфері трудових відносин 

поширилося із закордону, відмітимо, що ментальна зорганізованість населення 

деяких країн дуже сприяє їм у налагодженні якісної взаємодії суб’єктів 

соціального партнерства. Як відзначає І.Я. Кисельов, результативність політики 

соціального партнерства виявилася доволі високою, особливо в таких країнах як 

ФРН, Австрія, Швеція та ін. У цих державах високорозвинене й ефективне 

виробництво, відповідна йому якість життя й високий рівень цивілізованості 

поєднуються з відносною соціальною стабільністю, чому, зокрема, сприяє 

політика соціального партнерства [218, с. 156].  

Виділимо дві основні, з нашої точки зору, особливості цієї позиції 

згаданого вченого. По-перше, ми не погоджуємося з тим, що від налагодженості 

системи соціального партнерства були досягнуті названими країнами високі 

виробничі результати, а переконані, що саме рівень відповідальності, 

пунктуальності і працелюбства сприяв досягненню високих результатів такого 

партнерства. По-друге, в більшості перелічених країн постійно ведеться 

активний діалог між сторонами соціального партнерства, в результаті чого 
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поступово виправляються всі наявні недоопрацювання законодавства в цій 

царині й удосконалюються локальні умови такого партнерства на підприємствах, 

що поліпшує взаємодію суб’єктів соціально-трудових відносин. 

Ще однією спільною метою взаємодії суб’єктів соціального партнерства 

варто назвати забезпечення охоронної функції трудового права в цілому. Із цього 

приводу цікавою є думка О.С. Соніна, який наголошує, що при дослідженні цієї 

функції зазвичай ігнорується те, що коло суб’єктів трудових відносин є значно 

ширшим і включає в себе працівників і роботодавця як учасників не тільки 

індивідуальних трудових правовідносин, а й відносин колективних трудових 

(соціально-партнерських). Оскільки правовим регулюванням відносин між 

названими суб’єктами останнім надається правова охорона, немає жодних 

підстав для заперечення того, що зміст охоронної функції трудового права не 

буде повністю з’ясований без урахування означених відносин [219, с. 28]. Із 

позиції згаданого науковця стає зрозумілим, що при взаємодії суб’єктів 

соціального партнерства забезпечується належне виконання охоронної функції 

трудового права. Не менш важливим складником успішності комунікації 

досліджуваних суб’єктів є не індивідуальна, а саме колективна їх взаємодія, 

оскільки це дозволяє підвищити ефективність співробітництва й оголосити 

зважені колективні позиції обох сторін партнерських відносин. 

Отже, для досягнення спільної мети в рамках соціального партнерства 

співпраця сторін є дуже важливою формою взаємодії суб’єктів останнього. Ця 

форма взаємодії між суб’єктами партнерських відносин в трудовому праві несе в 

собі сутність такого партнерства, визначену продуктивною співпрацею для 

досягнення взаємовигідних результатів спільної трудової діяльності.  

Для аналізу нинішньої ситуації як на конкретному підприємстві, в установі 

чи організації, так і у сфері трудових відносин у цілому важливою формою 

взаємодії розглядуваних суб’єктів є обмін інформацією, що здійснюється 

шляхом колективної взаємодії сторін соціально-трудових відносин. На вагоме 

значення обміну інформацією у цій царині наголошують також експерти 
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Міжнародної організації праці [220, c. 2], однак вони не конкретизують свою 

позицію, а вказують лише на потребу такого обміну. 

Думку про необхідність постійного обміну інформацією у відносинах 

соціального партнерства висловлює М.В. Сорочишин, підкреслюючи, що саме 

на підставі цього обміну функціонують форми соціального діалогу. Інформація 

виступає найважливішою передумовою ефективного управління соціальними 

процесами й підґрунтям для прийняття адекватних рішень у трудовій сфері. 

Постійний і систематичний обмін нею не тільки дозволяє сторонам співвіднести 

свої позиції з можливостями й намірами іншої сторони, а виступає чинником, 

який дозволяє встановити більш високий рівень довіри між соціальними 

партнерами [221, с. 440]. Отже, процес соціально-партнерської взаємодії 

відбувається шляхом обміну інформацією організацій працівників і 

роботодавців, окрім того налагоджуються більш тісні взаємовідносини між 

суб’єктами соціального партнерства й можуть вирішуватися всі наявні питання 

завдяки знаходженню компромісу.  

Норми, що регулюють обмін інформацією в соціальному партнерстві, 

закріплені в Законі «Про соціальний діалог в Україні», у ст. 8 якого зазначено, 

що цей процес здійснюється з метою з’ясування позицій, досягнення 

домовленостей, пошуку компромісу і прийняття спільних рішень з питань 

економічної й соціальної політики. Однак вони стосуються скоріше соціально-

партнерських відносин на економічному рівні, ніж на рівні трудового права. 

Разом із тим, визначивши поняття «обмін інформацією», законодавець залишив 

поза увагою порядок здійснення такого обміну даними саме між суб’єктами 

соціального діалогу, хоча і встановив, що порядок такого обміну встановлюється 

сторонами, залишивши тим самим неврегульованими чимало як правових, так і 

організаційних питань.  

На інформаційно-комунікаційні особливості соціального діалогу в 

трудовому праві наголошує Г.А. Капліна, вказуючи, що такий діалог становить 

собою процес, який включає всі типи переговорів, консультацій та обміну 

інформацією між роботодавцями, працівниками й державою і який спрямовано 
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на успішне вирішення питань соціально-економічної політики [222]. Ми, у свою 

чергу, теж переконані в тому, що при тристоронньому обміні інформацією 

взаємодія названих суб’єктів соціального партнерства набуде чіткіших рис і 

матиме більш плідні результати. 

Названа нами третя форма взаємодії суб’єктів соціального партнерства є не 

менш значимою порівняно з попередніми. Вона характеризує важливість 

інформаційного діалогу між сторонами останнього. При постійному й 

відкритому обміні інформацією між досліджуваними суб’єктами трудового 

права досягається тісніша взаємодія і з’являється можливість аналізу нинішнього 

стану трудових відносин як на конкретному підприємстві, так і у сфері таких 

відносин у цілому. 

Четвертою формою взаємодії суб’єктів соціально-партнерських відносин у 

трудовому праві є вирішення виникаючих трудових спорів, мета якого – 

задоволення інтересів усіх сторін, що неможливо без їх ефективної взаємодії. 

В.В. Лазор, зокрема, наголошує, що через це соціальне партнерство на 

сучасному етапі належить розглядати як один з вихідних принципів вирішення 

трудових спорів і конфліктів. Вважаємо за необхідне відзначити особливу 

значущість названого принципу для забезпечення оперативного й ефективного 

вирішення розбіжностей – як колективних, так і індивідуальних. Оскільки 

спочатку в кожної зі сторін трудових правовідносин є свій інтерес, завдання 

соціального партнерства полягає в тому, щоб досягти балансу інтересів, 

урегулювати розбіжності, які виникли, і привести сторони до згоди [217, с. 16]. 

Інакше кажучи, в такому випадку соціальне партнерство виступає засобом 

медіації – урегулювання конфліктної або потенційно конфліктної ситуації у 

трудових відносинах. На нашу думку, взаємодія суб’єктів соціального 

партнерства у сфері праці повинна не лише служити ефективним засобом 

вирішення вже існуючих трудових спорів, а й методом їх попередження, адже за 

наявності постійного тристороннього діалогу можливість виникнення трудових 

конфліктів значно знижується.  
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Враховуючи, що сучасний світ орієнтований на збереження й постійне 

підтримання соціального миру, у виробничому аспекті трудові спори треба 

розглядати як елемент дотримання правопорядку й законності всіма суб’єктами 

трудових правовідносин, що, безумовно, є позитивним явищем, на підставі якого 

досягається соціально-трудова справедливість царини трудових відносин, а 

значить, і соціальна узгодженість і взаєморозуміння. 

Аналізуючи трудові спори в аспекті соціально-трудових відносин, 

П.Д. Пилипенко відзначає, що за рахунок принципів соціального партнерства 

доводиться інакше трактувати трудові конфлікти, тобто не як наслідок 

об’єктивної ворожості, протиборства сторін таких правовідносин, не як факт 

негативної дійсності, а як засіб досягнення компромісу, гармонізації й 

урегулювання інтересів їх сторін. Щоб уникнути стихійності трудових 

конфліктів, їх ворожої спрямованості, головним інструментом впливу стає 

правове, цивілізоване, партнерське регулювання процесу праці [223, с. 366].  

За сучасних українських реалій соціальне партнерство дійсно реалізується 

на засадах гуманістичних тенденцій розвитку не тільки сфери трудових 

відносин, а й усієї соціально-економічної царини. Сьогодні важливого значення 

набуває роль держави в системі соціально-трудових відносин, оскільки шляхом 

правового регулювання останніх у сфері соціального партнерства вона створює 

всі умови, за яких виступає гарантом розв’язання конфліктної ситуації між 

роботодавцем і працівниками методом досягнення взаємного консенсусу. 

Серед правознавців існує думка, що для вирішення трудових спорів і 

конфліктів методом соціального партнерства особливу потребу має 

обов’язковість створення спеціального органу, який сьогодні йменується як 

«комісія з трудових спорів», за допомогою якої тільки й може реалізувати себе 

принцип соціального партнерства в індивідуальних трудових розбіжностях [217, 

с. 16]. Зазначена ідея є досить цікавою, однак за таких умов матиме місце 

обмеження нині існуючих прав роботодавця, бо така комісія буде орієнтованою 

саме на забезпечення інтересів працівників і посилення контролю за діяльністю 

роботодавця. 
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Потрібно відмітити, що взаємодія суб’єктів соціального партнерства для 

вирішення трудових спорів у цілому є ефективним варіантом тристоронньої 

співпраці, яка повинна задовольняти інтереси всіх сторін соціально-трудових 

відносин. Виступаючи попередником судових розглядів трудових конфліктів, 

вона є особливо важливою, оскільки дозволяє знайти консенсус і виявити слабкі 

сторони таких правовідносин.  

Отже, здійснивши аналіз форм взаємодії суб’єктів соціального діалогу 

(соціального партнерства) у трудовому праві, робимо висновок, що за сучасних 

умов функціонування соціально-трудової сфери в Україні налагодження 

високого рівня співпраці між суб’єктами трудових правовідносин є дуже 

важливим. Особливо вагому роль при цьому відіграє поведінка держави, 

оскільки саме вона має створити такий рівень нормативного забезпечення в 

царині соціального партнерства, за якого роботодавці і працівники охоче сідали 

б за «стіл переговорів» і шукали максимально взаємовигідні шляхи 

врегулювання трудових проблем як на конкретному підприємстві, так і в 

трудовій сфері в цілому. Для досягнення зазначених цілей тристоронньої 

співпраці необхідно бачити спільну мету діяльності суб’єктів трудових відносин, 

удосконалювати колективні договори в аспекті партнерської взаємодії, 

налагоджувати ефективну систему обміну інформацією, постійно знаходити 

компроміс при вирішенні трудових спорів і конфліктів та ін. 

 

Висновки до Розділу 2: 

1. Суб’єктами соціального партнерства необхідно вважати юридичних і 

фізичних осіб – представників працівників, роботодавців, держави (а в окремих 

випадках – і органів місцевого самоврядування) як сторін такого партнерства, а 

також допоміжних суб’єктів – примирних, посередницьких, консультаційних 

структур тощо, які в міру власних або делегованих їм прав та обов’язків 

уповноважені брати учать у відносинах соціального партнерства з метою 

забезпечення соціальної згоди, заснованої на узгоджених взаємовигідних 

рішеннях як його сторін, так і суб’єктів. 
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2. Ознаки сучасної системи суб’єктів соціального партнерства:  

– рівноправність таких суб’єктів;  

– заснованість цієї системи на принципі трипартизму;  

– тісний взаємозв’язок системи суб’єктів соціального партнерства із 

системою його сторін;  

– пірамідоподібна структура цієї системи;  

– переважно колективний характер суб’єктів системи соціального 

партнерства;  

– напівзакритість системи, що розглядається;  

– неспеціалізованість суб’єктів, які входять до системи соціального 

партнерства (за деякими винятками);  

– необмеженість форм взаємодії суб’єктів в середині системи. 

3. Правовий статус професійних спілок в Україні характеризується 

такими особливостями:  

– наявністю імперативно встановленого механізму підтвердження 

репрезентативності, покликаного підтвердити повноважність професійних 

спілок та їх об’єднань на відповідному рівні соціального діалогу, а також певною 

мірою гарантувати надійність останніх при взятті ними на себе зобов’язань;  

– існуванням компенсаційних механізмів, призначенням яких є 

забезпечення участі у відносинах соціального партнерства професійних спілок, 

які не підтвердили своєї репрезентативності; 

– наявністю внутрішньо притаманних профспілкам повноважень щодо 

представництва й відсутністю необхідності у спеціальному їх уповноваженні на 

участь у соціальному партнерстві (соціальному діалозі);  

– існуванням спеціальних правил, що стосуються представництва 

працівників професійними спілками на локальному рівні соціального 

партнерства, викликаних максимальною фізичною наближеністю на цьому рівні 

профспілок до працівників;  
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– функціонуванням механізму спільного представницького органу, що 

утворюється з метою координації діяльності однорідних профспілок на тому чи 

іншому рівні соціального партнерства (соціального діалогу). 

4. Правовий статус організацій роботодавців та їх об’єднань в Україні 

слід характеризувати за допомогою таких конкретних ознак:  

– організації роботодавців і керівники підприємств, що діють на 

локальному рівні соціального партнерства, є суб’єктами, які за загальним 

правилом уповноважені на представництво сторони роботодавців у рамках 

відносин такого партнерства;  

– для допущення до повного представництва інтересів роботодавців на 

відповідних рівнях соціального партнерства організації роботодавців зобов’язані 

підтверджувати свою репрезентативність;  

– відсутність в організаціях роботодавців підтвердженої 

репрезентативності може бути компенсована шляхом їх співпраці з 

репрезентативними організаціями роботодавців;  

– координація дій однорівневих організацій роботодавців здійснюється 

через створення спільного представницького органу;  

– розширення представницьких повноважень організацій роботодавців 

можливе через добровільне взяття на себе обов’язків щодо взаємодій з іншими 

організаціями, що представляють інтереси суб’єктів господарювання. 

5. Правовий статус організацій роботодавців та їх об’єднань в Україні 

має такі ознаки:  

– дуалістичність характеру участі держави як рівноправної сторони у 

відносинах соціального партнерства, причому правила поведінки, встановлені 

законодавством, є імперативними;  

– наявність у держави статусу самостійної сторони соціального 

партнерства, а також статусу одного з найбільших роботодавців;  

– діяльність суб’єктів, які представляють державу, що реалізується на 

підставі наданих їм законодавством повноважень;  
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– найвищий рівень упорядкованості суб’єктів на боці сторони держави, а 

також їх неспеціалізованість; 

– відсутність представників сторони держави на локальному рівні 

соціального діалогу. 

6. Правовий статус органів місцевого самоврядування та їх об’єднань 

характеризується наступними ознаками: 

– представники сторони органів місцевого самоврядування є єдиними, що 

діють на факультативній основі;  

– суб’єкти соціального партнерства на боці цих органів представлені лише 

на територіальному рівні соціального партнерства (діалогу);  

– представникам сторони органів місцевого самоврядування, бракує, як 

правило, спеціалізованості;  

– суб’єктам соціального партнерства від органів місцевого самоврядування 

надаються повноваження на підставі закону. 

7. Правовому статусу допоміжних суб’єктів соціального партнерства та 

їх об’єднанням притаманні такі ознаки:  

– факультативний характер участі цих суб’єктів у відносинах соціального 

партнерства;  

– фіксація кожного разу повноважень допоміжних суб’єктів відповідно до 

потреб ситуації;  

– відсутність чіткої структури, складу, порядку утворення більшості із 

суб’єктів; 

– можливість їх функціонування щоразу на боці різних сторін або всіх 

сторін водночас (за згодою представників останніх). 

8. Метою діяльності суб’єктів соціального партнерства є досягнення 

соціальної рівноваги шляхом удосконалення механізму додержання прав і 

рівномірного врахування інтересів усіх сторін соціального партнерства як 

основних (працівників, роботодавців, держави в особі її органів), так і 

факультативних (органів місцевого самоврядування) на підставі постійної 

ініціативної залученості суб’єктів на боці всіх сторін, додержання принципів 
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взаємоповаги й пошуку компромісних рішень, обов’язковості дотримання 

досягнутих домовленостей і відповідальності за виконання взятих на себе 

зобов’язань. 

9. Мета діяльності професійних спілок та їх об’єднань полягає у 

представництві й захисті прав та інтересів працівників (як діючих, так і 

потенційних) в умовах пропорційного представництва й захисту інтересів інших 

сторін соціального партнерства. Проте завдання, що постають перед 

профспілками в перебігу досягнення поставленої мети, є більш складними через 

відмінність стартових позицій різних сторін такого партнерства. 

10.  Метою діяльності держави слід вважати досягнення балансу 

інтересів працівників, роботодавців і суспільства в цілому шляхом взаємного 

дотримання їх прав та обов’язків, а також всебічне сприяння стороні, яка з 

об’єктивних причин не повною мірою захищена від тиску з боку іншої. 

11.  Метою діяльності інших суб’єктів соціального партнерства є 

надання допомоги основним його суб’єктам у процесі виконання ними своїх 

завдань і функцій згідно зі спрямованістю того чи іншого допоміжного суб’єкта. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗМІСТ ПРАВОВІДНОСИН СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

 

3.1 Сутність і значення правовідносин соціального партнерства 

у трудовому праві України 

Одним з основних атрибутів сучасної цивілізованої демократичної 

держави є створення належного правового поля для налагодження ефективної 

взаємодії, співробітництва громадян і держави. У галузі трудового права України 

співпраця полягає в забезпеченні матеріалізації прав та інтересів як найманих 

працівників, так і роботодавців, а також у створенні фундаментальних засад для 

встановлення взаємовідповідальності сторін трудового процесу. У розвитку 

трудових правовідносин часто спостерігається виникнення різного роду 

протиріч, певної напруженості й недовіри. Н.А. Громадська вважає, що соціальні 

протиріччя й конфлікти можна вирішити двома способами. Перший 

(конфронтаційний) шлях полягає у вирішенні протилежних інтересів різних 

соціальних груп лише за умови соціальної ліквідації опонента, другий 

(цивілізований) – це передусім співробітництво між цими групами, пошук 

компромісів і досягнення згоди [53, c. 7].  

Зовнішньою формою вираження цивілізованого шляху розв’язання 

соціальних спорів у трудових правовідносинах є формування такого виду 

суспільних відносин, як правовідносини соціального партнерства. Саме вони 

відіграють роль регулятора конфліктів і виступають у формі організаційної 

врегульованої у правовому порядку взаємодії соціальних груп – працівників, 

роботодавців і держави. Цей правовий феномен сприяє зменшенню централізації 

всіх управлінських процесів, підвищенню продуктивності й рентабельності 

виробництва, покращанню соціального становища зайнятого населення. Окрім 

того, правовідносини соціального партнерства виступають вагомим чинником 

закріплення підвалин і принципів демократії у трудовому процесі. 
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Правовідносини соціального партнерства служать цивілізованим підходом 

до врегулювання протиріч між роботодавцями й найманими працівниками. 

Перетворення сторін трудового спору чи конфлікту на соціальних партнерів у 

процесі реалізації права на працю сприяє швидшому пошуку консенсусу у 

спірних питаннях, знаходженню цивілізованих методів вирішення різного роду 

суперечностей, досягненню належного рівня взаєморозуміння й ефективності 

виробничої діяльності.  

Побудова України як сучасної демократичної держави зумовлює 

актуальність дослідження сутності і значення правовідносин соціального 

партнерства у трудовому праві. Проте варто відзначити, що сутність таких 

правовідносин вивчається переважно через призму встановлення сутності 

інституту соціального партнерства. Наукових напрацювань, що стосуються 

соціального партнерства в контексті здійснюваних правовідносин, існує 

небагато. Значний внесок у функціонування теоретичної бази таких 

правовідносин зробили О.С. Арсентьєва, Н.Б. Болотіна, В.С. Венедиктов, 

С.В. Єрохін, Н.А. Громадська, К.С. Дудок, В.В. Жернаков, В.І. Жуков, 

О.С. Заржицький, Д.О. Карпенко, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, В.Г. Ротань, 

Б.С. Стичинський, Г.А. Трунова, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, О.В. Яремчук, 

О.М. Ярошенко, О.М. Ястремська та ін. Загалом низький рівень дослідженості 

правовідносин соціального партнерства у трудовому праві обумовлює 

актуальність здійснення аналізу вказаного питання.  

Врахувати складнощі соціальних проблем і глобалізаційних викликів 

імперативно покликані всі державні органи і владні структури. У широкому 

спектрі соціальної сфери особливе місце посідають трудові взаємини, 

налагодження соціального партнерства як особливої системи відносин. Така 

система виникає між найманими робітниками та роботодавцями за 

посередницької ролі держави з узгодження інтересів у соціально-трудовій сфері 

та врегулювання соціально-трудових конфліктів [224, с. 133] 

Правові відносини, у першу чергу, є суспільними відносинами, взаємодією 

людей, що має місце у процесі їх спільної життєдіяльності. Правовими 



192 

 

 

відносини стають у момент, коли їх функціонування й перебіг потрапляють у 

сферу правового регулювання. М.І. Матузов щодо цього відзначає, що головним 

призначенням права є його виявлення як особливого, офіційного, державного 

регулятора суспільних відносин, що, регулюючи ті чи інші відносини, воно тим 

самим надає їм правової форми, внаслідок чого останні і стають правовими [225, 

с. 508]. На підтвердження цього погляду науковця А.М. Колодій, 

В.В. Копєйчиков і С.Л. Лисенкова відмічають, що правовідносини становлять 

собою результат впливу приписів норм права на відносини між різними 

суб’єктами [226, с. 224]. Іншими словами, суспільні відносини, потрапляючи у 

сферу регулювання правових норм, набувають правового характеру і правової 

форми й у процесі такої трансформації повністю потрапляють під вплив 

державного регулювання. Із цього моменту даний вид суспільних відносин є 

повністю підконтрольним зазначеним юридичним приписам, а суб’єкти цих 

відносин зобов’язані реалізовувати свої суб’єктивні права і юридичні обов’язки 

на підставі й з урахуванням правила поведінки, санкціонованого державою. Не 

менш цікавою є думка С.О. Комарова, який вважає, що правовідносини є 

специфічним результатом впливу норми права на фактичні суспільні відносини 

[227, с. 287]. А це ще раз підтверджує, що процес перетворення відносин 

суспільних на правові є наслідком впливу правових норм на взаємовідносини 

між суб’єктами таких відносин. Та чи будь-які суспільні відносини можуть стати 

правовими? 

Усі суспільні відносини залежно від способу їх регулювання можна 

умовно поділити на 3 види. Перший – це, власне, правовідносини, сутність яких 

нами і розглядається; другий – правовідносини, частково впорядковані 

правовими нормами, тобто їх регламентація здійснюється як правовими 

нормами, так і в міжособистісному порядку, причому не всі об’єкти таких 

відносин охоплюються сферою регламентування державою, бо можуть 

регулюватися, зокрема, нормами релігійними, моралі, етичними, економічними 

чи іншими правилами; третій – суспільні відносини, взагалі не врегульовані у 

правовому порядку, тобто суто особисті, що не потребують втручання держави.  
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Переважна більшість суспільних відносин є правовими. Наприклад, 

виконання трудових обов’язків, купівля-продаж товарів, звернення до органів чи 

установ – усе перелічене робить нас учасниками правовідносин залежно від їх 

форми та особливостей. Держава наділяє учасників таких відносин взаємними 

правами та обов’язками й, у той же час, контролює їх і керує ними.  

О.С. Йоффе пояснював правові відносини як спосіб перетворення або 

умову існування суспільних відносин. На думку правознавця, правові відносини 

виступають способом перетворення на суспільні, коли останні, набуваючи 

юридичного характеру, перетворюються на правові, а в разі втрати юридичного 

характеру зберігаються як відносини суспільні. Відносини правові виступають 

умовою існування суспільних відносин, якщо виникнення і припинення відносин 

суспільних відбувається за наявності зовнішніх обставин, але при цьому вони 

завжди виникають як правові відносини, припиняють своє функціонування 

одночасно з тим, як втрачають юридичний характер [228, c. 524-526]. Беручи до 

уваги запропоновані вченим аспекти, необхідно погодитись з першим, який 

прямо виходить із сучасного розуміння суспільних відносин. Що стосується 

другого моменту, то ми не погоджуємося з думкою вченого, бо поняття «правові 

відносини» і «суспільні відносини» не є тотожними. Згідно з існуючим у 

правовій теорії розумінням поняття «суспільні відносини» є значно ширшим і 

незалежним від дії правових норм. 

За радянських часів керівною була ідея, відповідно до якої 

правовідносинами вважалися суспільні відносини, врегульовані нормами права 

[229, с. 51]. Проте, враховуючи, що одним з головних елементів правових 

відносин є взаємні права й обов’язки сторін, слід вважати, що такі відносини 

потребують зовнішнього вираження саме з урахуванням певного моменту. Цим 

можна пояснити, що переважна більшість дослідників солідарна з тим, що 

правовідносини є суспільними відносинами, врегульованими нормами права, 

учасники яких наділені взаємними правами й обов’язками. До вчених, які 

підтримують цю ідею, зокрема належать: С.С. Алексєєв, М.І. Матузов і 

О.В. Малько, Н.М. Крестовська й Л.Г. Матєєва, М.С. Кельман і О.Г. Мурашин 
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[Див.: 230, с. 82; 225, с. 515; 231, с. 300; 150, c. 271]. Поява правових відносин 

пов’язується з необхідністю правової регламентації і правового контролю 

суспільних відносин, які без цього не можуть об’єктивно здійснюватись і 

розвиватись. Обов’язковими умовами є наявність у їх сторін прав та обов’язків, а 

також існування правових норм, що регулюють подібні відносини.  

К.Г. Волинка підтверджує цю тезу, вважаючи, що правовідносини є 

формою соціальної взаємодії суб’єктів, що виникає на підставі правових норм 

[23, с. 154]. Тлумачним словником термін «форма» пояснюється як спосіб 

здійснення й учинення певних дій [3, с. 1543], а термін «взаємодія» – як 

сукупність погоджених сторонами дій [3, c. 125]. Отже, іншими словами, це 

спосіб учинення погоджених суб’єктами дій, упорядкований нормами права. Але 

ж правом регулюються не всі суспільні відносини, а лише ті, які цього 

потребують, існування яких без правового регламентування суперечить 

інтересам держави. Проте із цієї позиції незрозумілими залишаються об’єкт і 

зміст досліджуваних відносин. 

У юридичній теорії поняття «правові відносини» загалом трактується 

однотипово. Воно хоча є складним і багатогранним, але не потребує двозначного 

тлумачення. Тому найвдалішою є позиція російського теоретика В.В. Лазарєва, 

який розглядає правовідносини в широкому й вузькому аспектах. У широкому 

розумінні вони пояснюються як особливий вид охорони соціальної взаємодії, 

об’єктивно пристосований до вимог закону. Учасники цих правовідносин 

володіють взаємними кореспондуючими правами й обов’язками і реалізують їх 

для задоволення своїх потреб чи інтересів в особливому порядку, не 

забороненому державою [232, с. 225]. Під правовідносинами у вузькому сенсі 

мається на увазі різновид соціальних відносин, урегульованих юридичною 

нормою, учасники яких наділяються взаємними кореспондуючими правами й 

обов’язками і реалізують їх з метою задоволення своїх потреб та інтересів в 

особливому порядку, гарантованому й охоронюваному державою в особі її 

владних органів [232, с. 226]. 
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Позитивним у цій теорії, на нашу думку, є: (а) розгляд правовідносин у 

декількох аспектах і (б) базування визначення правових відносин на основних 

складниках їх структури – на суб’єкті, об’єкті і змісті. Серед негативних її сторін 

відзначимо оперування терміном «соціальний», а не «суспільний», як це 

переважно має місце в сучасній правовій вітчизняній літературі. Підкреслимо, 

що у правовій теорії ведеться полеміка щодо співвідношення цих термінів, 

причому більшість дослідників сходяться на думці, що «соціальний» є 

пережитком радянського минулого, оскільки разом з розвитком суспільства цей 

термін набув дещо іншого значення – вужчого. Тому зараз вживається 

переважно термін «суспільний», оскільки його система включає в себе більшу 

кількість сфер регулювання (правову, економічну політичну та ін.), у той час як 

слово «соціальний» пов’язано лише із соціальною сферою, отже, перше поняття 

є значно ширшим за змістом і сутністю. З огляду на сфери застосування 

правовідносин більш вдалим є їх вираження як «суспільних правовідносин» 

[233, с. 149-152]. 

Проаналізуємо дефініції досліджуваної категорії, запропоновані 

М.М. Марченком, П.Д. Пилипенком і О.Ф. Скакун. Так, М.М. Марченко 

відзначає, що правові відносини становлять собою специфічну форму соціальної 

взаємодії суб’єктів права з метою реалізації власних інтересів і досягнення 

результату, який передбачений законом або не суперечить йому чи іншим 

джерелам права [234, с. 279]. Серед позитивних аспектів цієї позиції необхідно 

відзначити коротку характеристику об’єкта правовідносин, а також акцентувати 

уваги на тому, що такими відносинами є не лише відносини, що прямо 

передбачені законом, а й ті, що не суперечать йому, це позитивно обмежує коло 

відносин, які можна назвати правовими. 

На думку І. І. Веремеєнко, правовідносини – це особлива, специфічна 

форма відносин, що слугує відповідним засобом переведення правил поведінки у 

відносини суб’єктів правового регулювання [235, с. 92-93]. Також, С. Г. 

Стеценко правовідносини визначає як результат впливу правових норм на 

поведінку суб’єктів, внаслідок якого між ними виникають правові зв’язки [236, 
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с. 80]. На думку А. Ю. Олійника, правовідносини – це специфічні суспільні 

відносини, які виникають на підставі норм права, учасники яких є носіями 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків [237]. С. С. Алексєєв визначив 

правовідносини як суспільні зв’язки, що виникають на основі норм права, між 

учасниками, які мають суб’єктивні права та юридичні обов’язки, забезпечені 

державою [238, c. 349-350]. Такої ж думки дотримуються ряд інших науковців 

[239, с. 9; 240, с. 338] 

Л.П. Расказов трактує поняття «правовідносини» як суспільні відносини, 

врегульовані нормами права, учасники яких мають відповідні суб’єктивні права і 

юридичні обов’язки [241, с. 345]. Також, група науковців розглядають 

правовідносини як ключову категорію права та необхідну складову існування 

держави, сутність та спрямованість останньої полягає у покладанні в основу 

своєї діяльності обов’язку дотримуватись беззаперечного пріоритету прав і 

свобод людини, встановлення невідворотної відповідальності державних органів 

і посадових осіб за невиконання цього обов’язку [242, с. 3]. 

О.Ф. Скакун вважає, що правовідносини становлять урегульовані нормами 

права вольові суспільні відносини, які виражаються в конкретному зв’язку між 

уповноваженими й зобов’язаними суб’єктами – носіями суб’єктивних 

юридичних прав, обов’язків і відповідальності й забезпечуються державою [243, 

с. 374, 375].  

Із позицій вчених ми не погоджуємося у частині виділення двох видів 

суб’єктів правовідносин – уповноважених і зобов’язаних. Як свідчить аналіз 

теорії різних галузей права, існують різноманітні види правових відносин, у яких 

суб’єкти є рівноправними і взаємозобов’язаними, отже, мова не може йти про 

конкретні види суб’єктів, а тому це поняття треба узагальнити. 

П.Д. Пилипенко,тлумачить правові відносини як суспільні, що виникають 

на підставі правових норм, а їх учасники наділяються суб’єктивними правами і 

юридичними обов’язками, що забезпечуються державою [127, с. 58]. Проте і ця 

позиція має негативний аспект. Для функціонування правових відносин є 

недостатньою наявність лише правових норм, які їх регулюють, прав та 
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обов’язків сторін. У першу чергу, повинна мати місце дія учасників, передбачена 

й не заборонена законом. Цей момент дослідником не висвітлено. 

Правовідносини – це суспільні відносини, що представляє собою 

двосторонній конкретний зв’язок між соціальними суб’єктами, що виникає на 

основі норм права. У правовідносинах виникає зв’язок між особами за 

допомогою суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, причому цей зв’язок 

носить вольовий характер [244, c. 2] 

Зазначимо також позицію О.Р. Дашковської, яка вважає, що 

правовідносини – це суспільні відносини, змістом яких є суб’єктивні права та 

юридичні обов’язки осіб, охоронюваних державою [149, с. 333]. А. Ю. Гурик під 

поняттям правововідносин розуміє урегульовані нормами права суспільні 

відносини, у яких суб’єкти пов’язані між собою взаємними правами та 

обов’язками [245]. Негативним аспектом є те ж, що й у колег дослідниці, – 

ігнорування об’єкта правовідносин, особливостей суб’єктного складу, 

відсутність дії як першопричини виникнення цього виду суспільних відносин. 

Для кращого розуміння сутності правовідносин варто розібратись, які саме 

чинники суттєво виділяють їх з-поміж інших видів суспільних відносин. 

К.Г. Волинка серед ознак правовідносин виділяє:  

а) їх зв’язок з правовими нормами, виникнення й реалізація правовідносин 

на підставі норм права. Підтверджуючи думку необхідно вказати, що суспільні 

відносини можна вважати правовими, лише якщо вони врегульовуються і 

здійснюються на підставі правових норм і не суперечать закону; 

б) наявність у сторін взаємних суб’єктивних прав і юридичних обов’язків. 

На практиці це виявляється в існуванні у вказаних правовідносинах принципу 

відповідності суб’єктивних прав одних сторін юридичним обов’язкам інших, 

причому цей процес є реверсним; 

в) свідомо-вольовий характер правовідносин. Цю ознаку можна пояснити в 

такий спосіб: (а) держава через видання відповідних норм права виражає свою 

волю, (б) суб’єкти цих відносин реалізують своє волевиявлення, без якого 

останні неможливі, (в) суб’єкти повинні усвідомлювати значення власних дій і 
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(г) суб’єкти правовідносин за свої дії несуть відповідальність, передбачену 

законом; 

г) охорона правовідносин державою, бо саме вона сприяє здійсненню 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, а у разі правопорушення притягає 

винну особу до юридичної відповідальності [23, с. 154]. 

Характеризуючи класифікацію, відмітимо її універсальність. Звичайно, 

наведений перелік можна було б дещо розширити, але ці 4 ознаки можна 

застосувати стосовно будь-якої галузі права, отже, таке їх формулювання в 

даному контексті є вдалим. Серед негативних аспектів зазначимо нехтування 

особливостями припинення правовідносин, адже з даної класифікації зрозуміло 

лише яким чином вони виникають та розвиваються. 

Майже аналогічної точки зору дотримуються й М.І. Матузов та 

О.В. Малько, які вирізняють такі риси правовідносин: 

а) виникнення, припинення і зміна правовідносин виключно на підставі 

правових норм, що їх породжують і через які вони реалізуються; 

б) взаємозв’язок суб’єктів правовідносин за допомогою суб’єктивних 

юридичних прав та обов’язків; 

в) вольовий характер правовідносин; 

г) індивідуалізованість суб’єктів правовідносин, сувора визначеність їх 

поведінки й персоніфікація прав та обов’язків [225, с. 511-513]. 

З огляду на схожість позиції правників до розглянутої попередньо, їх 

оцінка здійснюватиметься в контексті порівняння. Негативними місцями їх 

поглядів є нехтування вольовим характером правовідносин, адже без бажання на 

те однієї чи одразу обох сторін ці відносини не будуть функціонувати. Переваги 

цією конструкції ідентичні вищерозглянутій. 

Проаналізувавши наведені точки зору, позицію П.М. Рабиновича [246, 

c. 127], яка, по суті, збігається з обома дослідженими, а також інші наявні в 

сучасній правовій теорії класифікації ознак правовідносин, об’єднаємо їх у такий 

спосіб: 
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– виникнення, зміна і припинення правовідносин відбуваються виключно 

на підставі правових норм, причому між цими елементами існує причинний 

зв’язок; 

– правовідносини не можуть суперечити чинному законодавству; 

– шляхом їх функціонування реалізується мета правових норм; 

– суб’єкти правовідносин наділені відповідним обсягом суб’єктивних прав 

та юридичних обов’язків; 

– зв’язок суб’єктів правовідносин є кореспондуючим, оскільки правам 

однієї особи протиставляються обов’язки іншої; 

– сторони правовідносин є чітко визначеними, а їх дії скоординовані у 

встановлений спосіб; 

– правовідносини мають вольовий характер, оскільки головною умовою 

вступу до них є воля, як мінімум, однієї, а переважно декількох їх сторін; 

– правовідносини вирізняються свідомістю, адже їх сторони мають 

усвідомлювати їх об’єкт і зміст, тобто власні права й обов’язки, правові наслідки 

правовідносин, а також відповідальність, передбачену законом, за всі свої дії, 

вчинені у процесі реалізації правових відносин; 

–правовідносини охороняються державою, що виявляється в можливості 

застосування функції державного примусу до учасників, регламентації їх 

діяльності шляхом створення нормативно-правової бази й гарантує 

відповідальність останніх за порушення законодавства чи домовленостей сторін; 

– дії сторін є формально визначеними й упорядкованими, отже, кожен 

суб’єкт зобов’язаний знати кінцеву мету правовідносин і власні дії для її 

досягнення. 

Підведемо підсумок у питанні сутності правовідносин у правовій теорії 

України. Правовідносини – це суспільні відносини з притаманними лише їм 

специфічними рисами, ознаками й функціями. За своєю сутністю вони є 

способом конкретизації суспільних відносин, умовою функціонування останніх, 

що вимагають юридичного контролю й оформлення. Правовідносини – це спосіб 
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конкретизації прав та обов’язків їх суб’єктів, а також їх діяльності в межах чітко 

окресленої співпраці. 

Особливі риси правовідносин, що відрізняють їх від інших видів 

суспільних відносин, можна охарактеризувати таким чином. Учасниками 

правовідносин є конкретно визначені їх суб’єкти, відносини між якими 

виникають під впливом зовнішніх обставин і формалізуються завдяки 

юридичним нормам. Чітко встановлюючи обсяг прав та обов’язків сторін, 

правовідносини юридично закріплюють взаємозумовлену поведінку їх 

учасників. Іншими словами, функції їх суб’єктів завжди чітко визначені й 

нерозривно пов’язані з нормами права, встановленими й санкціонованими 

державою. Отже, нормативна база правовідносин у необхідних випадках 

служить підставою застосування до них форм державного примусу. 

Ось чому вважаємо, що правовідносини необхідно тлумачити з 

урахуванням їх структури й основних ознак, що відрізняють їх від інших видів 

суспільних відносин. Тож сформулюємо поняття «правовідносини» як взаємодію 

суб’єктів, здійснювану шляхом реалізації й дотримання ними правових норм у 

процесі досягнення взаємних потреб та інтересів, маючи свідому вольову 

сутність та охоронювану державою, які перебувають у правовому взаємозв’язку 

й наділені відповідним обсягом суб’єктивних прав та обов’язків. 

Оскільки об’єктом цього дослідження виступають правовідносини 

соціального партнерства у трудовому праві України, наступною категорією, яку, 

на нашу думку, варто дослідити, є трудові правовідносини. З огляду на загальне 

розуміння терміна «правовідносин» трудовими правовідносинами слід вважати 

суспільні відносини, врегульовані нормами законодавства про працю. Більшість 

точок зору з приводу цієї правової категорії, по суті, й базується на такому 

формулюванні. Так, Л.П. Грузінова й В.Г. Короткін тлумачать правовідносини у 

сфері трудового права на підставі дефініції цього поняття в загальній теорії 

права як урегульовані нормами трудового законодавства трудові й тісно 

пов’язані з ними відносини у сфері праці [247, с. 87]. Подібний підхід є 

невдалим, бо він не розкриває сутності досліджуваних правовідносин. Інакше 
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кажучи, із запропонованого цими вченими трактування незрозуміло, хто ж саме 

є суб’єктами цих правовідносин.  

Саме тому нам імпонує точка зору П.Д. Пилипенка, який стверджує, що 

дефініція категорії «трудові правовідносини» повинна спиратися як на 

основоположні критерії в теорії права, так і на ті, що характерні для науки 

трудового права, що пояснюється нижченаведеним. Для визначення поняття 

«трудові правовідносини» дослідник бере до уваги два підходи. Перший полягає 

у тому, що ці правові відносини є суспільними, насамперед відносинами, 

врегульованими нормами права, отже, в нашому випадку – нормами права 

трудового. Другий враховує, що до сфери регулювання суспільних відносин у 

галузі трудового права входять, власне, трудові та інші тісно пов’язані з ними 

суспільні відносини, а тому трудові правовідносини варто розглядати як 

комплекс самостійних суспільних відносин. На підставі такого аналізу науковець 

трудові правовідносини інтерпретує як урегульовані нормами трудового права 

суспільні відносини, виникнення яких є результатом укладення трудового 

договору (власне, трудові правовідносини), а також відносин з приводу 

встановлення умов праці на підприємствах, навчання й перекваліфікації за 

місцем роботи й відносини, пов’язані з наглядом і контролем за додержанням 

трудового законодавства, з вирішенням трудових спорів і працевлаштуванням 

громадян, тобто тісно пов’язані з трудовими суспільними відносинами [50, с. 59, 

60]. Такий підхід є правильним, бо він водночас охоплює широкий спектр 

суспільних відносин, з якими стикається кожен суб’єкт цих правовідносин. 

Однак сам результат цього аналізу, все ж є недосконалим, адже дослідник 

розкрив, по суті, лише сферу функціонування розглядуваного виду 

правовідносин. 

Більш вдалою є позиція Ю.П. Дмитренка, який трудові правовідносини 

формулює як врегульовані нормами трудового права вольові суспільні 

відносини, підставою виникнення яких є укладення трудового договору, 

контракту чи іншого юридичного факту з приводу участі працівника в праці на 

підприємстві, в установі чи організації [30, с. 121]. У цій дефініції досліджуваної 
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категорії нам імпонує: а) виділення вольового характеру трудових 

правовідносин, як однієї з основних ознак правових відносин загалом і, зокрема, 

трудових; б) чітко виражена підстава вступу суб’єктів у трудові правовідносини 

– укладення трудового договору чи контракту (як основна підстава) та інші 

юридичні факти, пов’язані з трудовим процесом (як підстава додаткова). 

Найбільше точним є визначення трудових правовідносин, запропоноване 

С.С. Петрачковичем: це «вольові, відносно тривалі, офіційні, врегульовані 

нормами загального та спеціального трудового законодавства відносини, які 

виникають між їх учасниками на основі трудового договору з метою реалізації 

права працівника на працю задля моральної самодостатності, матеріального 

забезпечення та задоволення потреб суспільства, що відбивають пропозиції 

роботодавця» [248, с.11]. У цій дефініції вчений навів усі ті моменти, яких не 

вистачало в попередньо розглянутих. По-перше, ним беруться до уваги ознаки й 

особливості трудових правовідносин, на підставі чого ґрунтується його 

трактування; по-друге, чітко зазначена підстава, на якій виникають 

правовідносини; по-третє, є зрозумілим суб’єктний склад цього виду 

правовідносин, тобто роботодавці і працівники; по-четверте, конкретно 

виражено мету вступу у правовідносини для кожної зі сторін. У той же час, не 

розкрито зміст правовідносин, а їх поняття тлумачиться без урахування тісно 

пов’язаних з ними трудовими відносинами. Проте, незважаючи на це 

зауваження, вважаємо позицію цього вченого найвдалішою з усіх 

вищерозглянутих. 

Для кращого розуміння інституту трудових правовідносин варто виділити 

й дослідити характерні й найголовніші ознаки. Наприклад, Ю.П. Дмитренко 

виділяє:  

– спеціальних суб’єктів даного виду правовідносин – робітників і 

службовців, підкреслюючи при цьому, що суб’єктами таких правовідносин не є, 

зокрема, військовослужбовці та інші категорії громадян;  
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– специфічний об’єкт трудових правовідносин, що підкріплено нормою 

ст. 21 КЗпП України: виконання трудових обов’язків на підставі трудового 

договору;  

– участь працівника у трудовому процесі і членство у трудовому колективі, 

при цьому зауважуючи, що винятком у цій ознаці є виконання трудових функцій 

за договором з фізичною особою-підприємцем;  

– підпорядкування працівника режиму роботи і правилам внутрішнього 

трудового розпорядку підприємства, установи, організації;  

– двосторонність трудових правовідносин;  

– відплатний характер трудових правовідносин;  

– тривалість таких правовідносин, що підкріплюється ст. 23 КЗпП України, 

згідно з якою трудові правовідносини можуть бути строковими, безстроковими 

або мати місце на час певної роботи чи завдання; 

– особистий характер трудових правовідносин, що відповідно до ст. 30 

КЗпП України полягає в забороні працівникові передоручати особисту роботу 

іншим працівникам; 

– визначеність норм праці;  

– складність трудових правовідносин: до їх складу входить низка 

елементів, наділених майновим і немайновим характером;  

– волевиявлення сторін трудових правовідносин [30, с. 121, 122].  

У наведеній позиції прослідковуються як моменти, з якими можна 

погодитись, так і дещо спірні. Спершу необхідно зазначити, що є класифікація 

ознак, власне, трудових правовідносин, як вже було зазначено, дане поняття з 

урахуванням супутніх трудових відносин слід сприймати ширше. З огляду на це 

деякі ознаки вбачаються неправильними, зокрема, двосторонність і особистий 

характер трудових правовідносин. У процесі дослідження далі буде доведено, 

що в окремих установлених законом випадках у суб’єктів цих правовідносин 

можуть бути представники. Що стосується інших ознак, вони тією чи іншою 

мірою відповідають сутності досліджуваних правовідносин. 
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Вдалою є точка зору В.В. Жернакова, на думку якого, ознаки 

правовідносин слід розглядати з 2-х позицій: (а) як загальні ознаки, характерні 

для правових відносин загалом і трудових правовідносин, зокрема, (б) як 

специфічні ознаки, притаманні лише зазначеній правовій галузі. Серед перших 

він виділяє: (а) наявність у сторін правовідносин суб’єктивних прав і юридичних 

обов’язків, (б) двосторонній їх зв’язок, (в) забезпечення прав та обов’язків сторін 

можливостями державного примусу, (г) роль правовідносин як конкретного 

правового зв’язку [20, с. 14]. До специфічних ознак учений відносить: 

(а) виникнення трудових правовідносин з початку роботи за трудовим 

договором; (б) їх індивідуальний характер: працівник і роботодавець як суб’єкти 

таких відносин; (в) сукупність їх прав та обов’язків як юридичний зміст 

трудових правовідносин; (г) виконання робочих функцій за трудовим договором 

в особистому порядку без права передоручення; (ґ) здійснення трудових функцій 

за певною професією, спеціальністю, кваліфікацією, посадою; 

(д) підпорядкування працівника внутрішньому трудовому розпорядку; 

(е) виконання працівником міри праці; (ж) оплату праці на підставах, 

установлених законодавством, локальним регулюванням і договором сторін [20, 

с. 14, 15].  

Загалом же відмітимо майже цілковиту ідентичність 2-х розглянутих точок 

зору, що свідчить про сталість формування уявлення про сутність трудових 

правовідносин, сформульовану в юридичній вітчизняній теорії. Недоліки обох 

поглядів є ідентичними, але варто виділити саме позицію В.В. Жернакова на 

підставі згрупування ним ознак, що є вдалим рішенням. 

Вважаємо доцільним запропонувати власне, авторське бачення основних 

ознак трудових правовідносин, а саме: 

– виникнення, зміна і припинення трудових правовідносин, що 

здійснюється на підставі норм трудового права України;  

– наділення суб’єктів цих правовідносин певним обсягом суб’єктивних 

прав і юридичних обов’язків, що залежить від роду діяльності і специфіки 

правовідносин; 
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– кореспондуючий зв’язок суб’єктів трудових правовідносин; 

– чітко визначений склад цих суб’єктів; 

– вольовий характер трудових правовідносин, оскільки вони мають місце 

лише за наявності бажання особи здійснювати трудову діяльність і цим 

заробляти собі на життя; 

– свідомий характер трудових правовідносин, оскільки кожна зі сторін 

повинна усвідомлювати умови трудового договору, взаємні права й обов’язки, 

правові наслідки невиконання взаємних домовленостей і відповідальність за це; 

– формальна визначеність і впорядкованість дій суб’єктів цих 

правовідносин, що полягає в існуванні нормативно-правових актів, положень, 

інструкцій та іншої нормативної документації, яка чітко встановлює порядок 

участі у трудових правовідносинах; 

– охорона трудових правовідносин державою, що виявляється на практиці 

в наявності нормативно-правової бази їх здійснення, наявності розгалуженої 

системи державних органів, які сприяють пошуку роботи, захищають інтереси 

працюючих осіб, виконують інші функції, що відповідають функціям, тісно 

пов’язаним з трудовими, існуванню такого правового інституту, як охорона 

праці, та ін.; 

– установлення державою мінімальних гарантій щодо умов та оплати праці 

й недопущення здійснення трудових правовідносин на умовах, гірших 

законодавчо встановлених; 

– існування як індивідуальних, так і колективних трудових правовідносин; 

– переважно оплатний характер цих правовідносин; 

– регулювання таких правовідносин як законодавством України, так і 

внутрішніми (локальними) нормативно-правовими актами. 

З урахуванням наведених ознак пропонуємо дефініцію категорії «трудові 

правовідносини»: це вольові, свідомі, формально визначені й урегульовані 

нормами трудового права України взаємовідносини, які охоплюють широке коло 

суспільних відносин, пов’язаних зі здійсненням трудової діяльності, і які мають 
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специфічний, чітко визначений склад суб’єктів, наділених кореспондуючими 

правами й обов’язками. 

Однією з ознак трудових правовідносин є існування як індивідуальних, так 

і колективних трудових правовідносин. Першими дослідниками, які виділили їх 

суб’єктний склад, були радянські вчені С.А. Іванов, Р.3. Лівшиць, 

Ю.П. Орловський [249, с. 87]. Сьогодні переважна більшість учених 

підтримують такий поділ. Наприклад, П.Д. Пилипенко характеризує 

індивідуально-трудові правовідносини як ті, що виникають на підставі 

укладення трудового договору між працівником і роботодавцем, згідно з якими 

працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену договором, 

дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець 

зобов’язується здійснювати йому виплати заробітної плати й забезпечувати 

необхідні для виконання роботи умови праці, передбачені законодавством про 

працю, колективним договором та угодою сторін [50, с. 60, 61]. 

Друга група трудових правовідносин – колективно-трудові (їх ще 

називають організаційно-управлінськими), існування яких обумовлене 

сприянням функціонуванню й обслуговуванню індивідуально-правових 

правовідносин, причому вони можуть виходити за локальні межі й існувати на 

державному рівні. Такими відносинами є в тому числі і правовідносини 

соціального партнерства [50, с. 61].  

Що ж становить собою цей різновид правовідносин? У теорії права це 

питання є малодослідженим і певною мірою суперечливим. Незначна кількість 

присвячених йому праць викликає дискусії серед теоретиків права щодо 

визначення поняття, сутності і значення керівних категорій розглядуваних 

правовідносин. Таким суперечливим моментом є співвідношення соціально-

партнерських і колективно-трудових відносин. До розв’язання цієї проблеми в 

юридичній літературі існують декілька підходів. Наприклад, П.Д. Пилипенко 

переконує, що поняття «колективно-трудові відносини» є ширшим і включає в 

себе відносини соціального партнерства, А.М. Лушніков же їх синонімізує [158, 

с. 365]. Н.Б. Болотіна й Г.І. Чанишева вважають, що правовідносини соціального 
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партнерства за своєю природою є ширшим поняттям порівняно з колективно-

трудовими правовідносинами. У чому ж полягає причина цього? А в тому, що 

колективно-трудові правовідносини виникають лише за умови застосування 

найманої праці, і з приводу вузького кола питань. У той же час до правовідносин 

соціального партнерства входить широкий спектр відносин стосовно охорони 

здоров’я, освіти, соціального захисту й допомоги тощо [250, с. 445]. Зазначимо 

при цьому, що більшість норм соціально-партнерських відносин є колективно-

трудовими, бо суб’єктами соціального партнерства завжди є колективні 

суб’єкти. Отже, можемо констатувати, що частина правовідносин соціального 

партнерства, безумовно, може бути віднесена до колективно-трудових відносин, 

проте помилковим буде твердження, що соціальне партнерство є складником чи 

формою останніх. 

Беручи до уваги існуючі в теорії трудового права нечисленні позиції з 

приводу тлумачення конструкції «правовідносини соціального партнерства», 

О.А. Трюхан стверджує, що правовідносини соціального діалогу (а значить, і 

соціального партнерства) у сфері праці становлять собою врегульовані нормами 

трудового права колективні трудові відносини між суб’єктами соціального 

діалогу, спрямовані на узгодження їх інтересів при регулюванні трудових і 

пов’язаних з ними соціально-економічних відносин, а також при вирішенні 

трудових спорів [174, c. 6]. Майже аналогічною є точка зору М.В. Сорочишина 

[46, c. 412, 413]. Названі науковці враховують визначення суб’єктів даних 

правовідносин, їх об’єктів, нормативну основу їх здійснення, особливості 

спрямування правовідносин, що дає нам підстави вважати їх дефініції доволі 

вдалими.  

Найбільш вдалою з існуючих є позиція С.С. Петрачковича. Учений трактує 

правовідносини соціального партнерства як специфічні соціально-трудові, 

колективні правові відносини, що становлять собою систему налагоджених 

зв’язків різних рівнів, які виникають між роботодавцем (або їх 

представницькими органами) й найманими працівниками (або їх 

представницькими органами) за участю інших органів та осіб, які взаємодіють як 
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соціальні партнери відповідно до спеціальних принципів, у формах і в спосіб, 

установлених законодавством, з метою захисту прав, свобод і законних інтересів 

усіх учасників трудових правовідносин задля прогресивного розвитку 

державного виробництва й економіки [248, с. 13]. У цьому визначенні дослідник 

чітко виклав усі особливості соціально-партнерських правовідносин, що 

відрізняють їх від інших видів суспільних відносин, а саме: (а) їх 

багаторівневість; (б) особливий спосіб здійснення й форми вираження; 

(в) особлива мета таких правовідносин – захист прав, свобод і законних інтересів 

їх учасників; (г) особливий суб’єктний склад; (д) можливість участі 

представників сторін; (е) можливість участі колективних суб’єктів. У той же час 

С.С. Петрачкович не враховує того факту, що держава є учасником тристоронніх 

правовідносин соціального партнерства, а виділяє лише 2-х суб’єктів, що є 

недоліком його позиції. 

Встановлення ознак правовідносин соціального партнерства є важливим, 

бо саме через них розкривається сутність останніх. Це питання теж мало 

досліджено. У вітчизняній правовій теорії розглядають соціальне партнерство 

його дослідники переважно в контексті правового феномену, майже не 

звертаючи уваги на суспільні відносини, що становлять зовнішній вияв інституту 

партнерства. Необхідно зазначити, що найбільш вдалу класифікацію ознак 

соціального партнерства запропонувала Г.І. Чанишева. Виражаючи соціально-

партнерські відносини як притаманний цивілізованому суспільству з ринковою 

економікою специфічний тип відносин, вона називає такі ознаки правовідносин 

соціального партнерства: а) їх суб’єкти наділені як спільними, так і 

протилежними соціальними, економічними й політичними інтересами; б) такі 

відносини орієнтовані не на протистояння, а на досягнення оптимального 

балансу в реалізації інтересів сторін соціального партнерства, за якого 

роботодавець отримує стабільний прибуток, а найманий працівник – гідні умови 

існування; в) у функціонуванні цього виду правовідносин об’єктивно 

заінтересовані всі без винятку соціальні групи й держава в цілому, оскільки ці 
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відносини сприяють досягненню соціальної стабільності суспільства і його 

прогресивного соціально-економічного розвитку [251, с. 113, 114].  

Погоджуючись із кожним виділеним дослідницею моментом, відмітимо 

декілька негативних аспектів, а саме:  

– нехтування роллю держави як суб’єкта і сторони відносин соціального 

партнерства;  

– певна вузькість у їх характеристиці, оскільки повною мірою не 

розкриваються ознаки правовідносин соціального партнерства як особливого 

виду суспільних відносин;  

– недосконалість другої наведеної ознаки, оскільки досягнення 

оптимального балансу в реалізації інтересів сторін соціального партнерства є 

скоріше метою соціального партнерства як правового інституту; останнє ж, як 

вид правових відносин, спрямовано на подолання конфронтації й досягнення 

консенсусу в конкретних відносинах, у які вступають відповідні суб’єкти.  

Таким чином, у зв’язку з відсутністю зважених позицій у виокремленні 

ознак правовідносин соціального партнерства у трудовому праві для розкриття 

сутності цих відносин вважаємо за доцільне розглянути нижченаведені їх 

ознаки. Розглянемо їх. 

1. Наділення суб’єктів правовідносин соціального партнерства як 

спільними, так і протилежними інтересами (причому саме порушення цього 

балансу призводить до виникнення цих правовідносин). У даному випадку 

йдеться про те, що, стаючи суб’єктами трудових правовідносин, сторони 

наділяються відповідним обсягом прав і взаємообов’язків, а кожен із суб’єктів 

апріорі підтримує власні суб’єктивні інтереси. Стаття 2 Закону України «Про 

порядок вирішення трудових спорів (конфліктів)» визначає, що розбіжностями, з 

приводу яких може виникнути спір, є (а) встановлення нових чи зміна вже 

існуючих соціально-економічних умов праці й виробничого побуту, 

(б) укладення чи зміна колективного договору, угоди, (в) виконання 

колективного договору, угоди або окремих їх положень, (г) невиконання вимог 

законодавства про працю. Саме перелічені чинники є першоумовами порушення 
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балансу у взаємовідносинах учасників правовідносин соціального партнерства, а 

тому ця дана ознака дійсно характеризує правовідносини соціального 

партнерства у трудовому праві й вирізняє останні з-поміж інших. 

2. Багаторівневість правовідносин соціального партнерства. Головним 

підтвердженням цієї ознаки служить ст. 4 Закону «Про соціальний діалог в 

Україні», яка входить до нормативної бази регулювання правовідносин 

соціального партнерства. У ній закріплюється здійснення соціального діалогу 

(маємо на увазі партнерства) на національному, галузевому, територіальному й 

локальному (підприємство, установа, організація) рівнях. Стаття 2 Закону 

України «Про колективні договори і угоди» наводить види угод, що укладаються 

суб’єктами правовідносин соціального партнерства залежно від рівня: (а) на 

національному рівні – генеральна угода, (б) на галузевому – галузеві 

(міжгалузеві) угоди, (в) на територіальному – територіальні, (г) на локальному – 

колективні договори. Кожному з рівнів притаманний особливий суб’єктний 

склад. Отже, зазначені положення дають підставу для характеристики 

правовідносин соціального партнерства виділяти ознаку багаторівневості. 

3. Чітко визначений суб’єктний склад правовідносин соціального 

партнерства на кожному з рівнів його здійснення (причому коло суб’єктів 

законодавчо обмежене). Стаття 4 Закону «Про соціальний діалог в Україні» 

чітко закріплює коло суб’єктів, наділених правом вступати у правовідносини 

соціального партнерства. До таких суб’єктів належать: (а) на національному 

рівні – всеукраїнське об’єднання професійних спілок, всеукраїнське об’єднання 

організацій роботодавців, Кабінет Міністрів України; (б) на галузевому – 

всеукраїнські профспілки та їх об’єднання в межах певного виду або кількох 

видів економічної діяльності, всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, 

в межах певного виду або кількох видів економічної діяльності, центральні 

органи виконавчої влади; (в) на територіальному – профспілки відповідного 

рівня та їх об’єднання, що діють на території тієї чи іншої адміністративно-

територіальної одиниці, сторона роботодавців, суб’єктами якої є організації 

роботодавців та їх об’єднання, що діють на території відповідної 
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адміністративно-територіальної одиниці, місцеві органи виконавчої влади, що 

діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; (г) на 

локальному – первинні профспілкові організації, а за їх відсутності – вільно 

обрані для ведення колективних переговорів представники працівників; 

роботодавець та/або уповноважені його представники. Це є свідченням 

унікальності правовідносин соціального партнерства з-поміж інших видів 

трудових правовідносин, тому що цей суб’єктний склад дійсно не зустрічається в 

жодних правовідносинах, крім тих, що аналізуються. 

4. Вольовий характер правовідносин соціального партнерства. Для 

виникнення правовідносин соціального партнерства у трудовому праві наявність 

тільки розбіжностей щодо розглянутих вище умов не є достатньою. Умова 

виникнення правовідносин – бажання суб’єкта, чиї інтереси порушені, відновити 

положення, що існувало до порушення, або в разі відсутності трудового спору – 

бажання однієї чи одразу декількох сторін внести зміни до умов спільної праці. 

Отже, в даному випадку такі правовідносини не будуть існувати без 

волевиявлення їх суб’єктів. 

5. Охорона державою інтересів суб’єктів правовідносин соціального 

партнерства. Названа ознака виявляється зовні у створенні необхідної 

нормативно-правової бази для врегулювання даного процесу, у функціонуванні 

державних структур, створених з метою сприяння здійсненню соціального 

партнерства, в участі в ньому держави як сторони правовідносин, що є гарантією 

прийняття обґрунтованих законних рішень. Так, регулювання зазначеної сфери 

здійснюють Конституція України, Кодекс законів про працю України, закони 

України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», 

«Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», інші нормативні акти. 

Переліченими законами регламентується створення й функціонування системи 

органів, покликаних сприяти реалізації правовідносин соціального партнерства в 

Україні. 
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6. Можливість (а в деяких випадках і необхідність) участі колективних 

суб’єктів у правовідносинах. Законом України «Про соціальний діалог» 

передбачена участь колективних суб’єктів на різних рівнях здійснення 

соціально-партнерських правовідносин. Більш того, такими законами України як 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» і «Про організації 

роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» повноцінно 

регулюється діяльність цих суб’єктів. 

7. Можливість здійснення як двостороннього, так і тристороннього 

співробітництва. Ця ознака є закріпленням названої умови у ст. 4 Закону «Про 

соціальний діалог в Україні» і чіткою регламентацією щодо вповноважених 

брати участь у діалозі сторін. 

8. Спрямування процесу на досягнення між сторонами консенсусу як 

кінцевої мети правовідносин соціального партнерства у трудовому праві, на 

реалізацію прав і задоволення інтересів усіх суб’єктів. Правовідносини 

соціального партнерства у трудовому праві виникають на підставі розбіжностей 

у процесі взаємодії, а тому виникає потреба в їх регулюванні. Особливість 

терміна «партнерство» полягає в тому, що в розглядуваних правовідносинах 

правам та обов’язкам однієї сторони кореспондуються права й обов’язки іншої. 

Засоби примусу і службового положення в даному випадку є прямо 

забороненими й неефективними, отже, головним інструментом подолання 

конфронтації стає досягнення консенсусу, тобто знаходження тієї середини, яка 

буде взаємовигідною всім сторонам. 

9. Досліджувані правовідносини не обмежуються часом, їх тривалість 

прямо залежить від ефективності співробітництва сторін. Результату в цих 

правовідносинах можна досягти лише шляхом переговорів і погоджень. Значить, 

чим швидше сторони знайдуть спільну мову й розроблять шляхи вирішення 

протиріч, чим конструктивнішою буде їх співпраця, тим швидше дані 

правовідносини будуть припинені. 

10. Спрямованість правовідносин соціального партнерства переважно на 

регулювання соціально-трудових і пов’язаних з ними відносин (тобто з приводу 
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широкого кола питань, що стосуються соціально-економічних та організаційно-

економічних аспектів). Аналіз дефініцій понять «соціальне партнерство» й 

«соціальний діалог» свідчить, що виникнення правовідносин соціального 

партнерства передусім пов’язується з протиріччями у трудових, соціальних та 

економічних відносинах, які ми узагальнили в дещо економічну («соціально-

трудову») категорію. Такими підставами можуть бути час праці, час відпочинку, 

рівень заробітної плати, охорона праці та інші важливі питання виробничого 

процесу. 

Таким чином, дослідивши поняття, ознаки й сутність соціально-

партнерських правовідносин, необхідно їх визначити. Отже, правовідносинами 

соціально-трудового партнерства є специфічні колективні трудові відносини, що 

здійснюються з метою досягнення взаєморозуміння у відносинах роботодавців і 

працівників, відбуваються під контролем та (або) за участі держави, дозволяють 

подолати протистояння інтересів суб’єктів у спільних відносинах і сприяють 

досягненню такого рівня розвитку відносин, який задовольнить кожну сторону. 

На сьогодні в Україні створено інституційні й законодавчі засади для 

функціонування в державі інституту соціального партнерства. Проте 

правовідносини такого партнерства ще не набули належного рівня свого 

розвитку, поширення й дослідження. Законодавче регулювання цього процесу 

залишає бажати кращого, бо існують правові колізії й неоднозначне тлумачення 

окремих правових норм, а деякі з визначальних правових категорій потребують 

заміни або ж інакшого вираження. 

Першочерговим завданням водночас є підвищення рівня й ефективності 

діяльності профспілок і реформування структури органів соціального 

партнерства. Важливими напрямами для функціонування системи соціально-

партнерських відносин є підвищення рівня суспільної свідомості, сприяння 

кращому розумінню громадянами своїх прав і можливостей, здійснення 

прогресивних перетворень у соціумі. Провідну роль у цьому має відігравати 

держава, її законодавча й виконавча діяльність, спрямована не тільки на 

вдосконалення вже існуючої бази соціального партнерства, а на створення 
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необхідних умов для безперервності процесу соціального співробітництва, що, 

безумовно, допоможе налагодженню соціальної стабільності в суспільстві і 

стрімкому розвитку демократії в державі. 

Деякі важливі правові категорії розглянутих правовідносин вимагають 

більшої уваги й належного вивчення з боку науковців, адже як у трудових 

правовідносинах протиріччя вирішуються шляхом соціального діалогу, так і в 

правовій теорії прогалини й колізії можна подолати лише за допомогою діалогу 

й дискусії на науковому рівні. А тому є сенс продовжити дослідження кожного з 

розглянутих нами питань. 

 

3.2 Структура правовідносин соціально-трудового партнерства 

в Україні 

 

Європейський досвід демонструє, що неможливо досягти соціального 

благополуччя без існування постійного контакту між сторонами й колективного 

узгодження спірних моментів. Реалізація на практиці форм правовідносин 

соціального партнерства сприяє економічній стабільності й нівелює соціальну 

напруженість на всіх рівнях. Серед великої кількості взаємовідносин соціальної 

сфери значну роль відіграють соціально-правові відносини в царині праці, 

відносини найманих робітників, роботодавців і держави як регулятора й суб’єкта 

правовідносин водночас. Саме цьому виду правовідносин належить вагома роль 

в узгодженні інтересів сторін соціально-трудової сфери й у регулюванні 

трудових конфліктів і спорів.  

Будь-які правовідносини регламентуються нормами права й перебувають 

під особливою охороною держави, що виступає як регулятор, суспільство – як 

підконтрольний об’єкт. Щодо правовідносин соціально-трудового партнерства, 

то можемо говорити про відносини, що складаються з комплексного механізму 

їх регулювання й унікального правового змісту. 

Сферу використання найманої праці формують численні соціально-правові 

зв’язки її суб’єктів. Аналіз структури правовідносин соціально-трудового 
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партнерства дозволяє зрозуміти сутність цього процесу, сприяє пошуку способів 

і методів для його вдосконалення. Необхідність вивчення його структури 

зумовлена потребою у формуванні науково-теоретичного погляду на 

розглядуваний вид правовідносин. Структура правовідносин соціального 

партнерства теж є важливою для класифікації і зручного визначення правових 

норм, що необхідно для регламентації тієї чи іншої ситуації. Відсутність 

спеціального аналізу таких правовідносин, комплексного підходу до їх 

структури може призвести до проблем у застосуванні норм, що регламентують 

цю сферу. Саме тому поглиблене вивчення структури розглядуваних 

правовідносин є вкрай важливим, зокрема, для інституту соціального 

партнерства і загалом для науки трудового права. 

Серед вчених, що займалися цією проблематикою, необхідно виділити, в 

першу чергу, С.С. Петрачковича, який здійснив комплексне дослідження 

соціально-правових відносин. Також тією чи іншою мірою аналізували 

структуру останніх такі науковці як М.Г. Александров, О.С. Арсентьєва, 

Н.Б. Болотіна, В.М. Гриньова, О.А. Грішнова, В.В. Довбня, В.В. Жернаков, 

В.І. Жуков, Т.А. Заяць, Л.І. Лазор, В.В. Лазор, Г.А. Капліна, Д.О. Карпенко, 

О.М. Колосок, З.Я. Козак, О.В. Мірошніченко, І.І. Моторна, В.І. Прокопенко, 

О.І. Процевський, І.О. Снігірьова, Г.А. Трунова, Г.І. Чанишева, І.І. Шамшина, 

В.І. Щербина, С.Я. Українець, В.І. Усенін, О.М. Ярошенко та ін. 

Незважаючи на те, що сама сфера соціального партнерства й соціального 

діалогу досліджена належним чином, монографічних робіт, присвячених саме 

правовідносинам соціального партнерства, є замало для повного й чіткого 

уявлення цієї правової категорії. Ось чому метою є детальне вивчення структури 

таких правовідносин.  

У процесі аналізу соціального партнерства ми переконались, що зміст 

правовідносин у цій царині досить специфічний, що він охоплює доволі широке 

коло суспільних відносин. Вважаємо, що для детальнішого й більш глибокого 

вивчення структури відносин соціального партнерства потрібно розглянути 

структуру як трудових правовідносин, так і правовідносин взагалі. 
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Структура – це устрій, організація чого-небудь [3, с. 1405]. Отже, 

структурою правовідносин є їх елементи, складові частини, що забезпечують їх 

функціонування. О.Ф. Скакун трактує структуру правовідносин як комплекс, до 

якого входять основні елементи правовідносин (суб’єкти) і доцільний спосіб 

зв’язку між ними на підставі суб’єктивних юридичних прав, обов’язків, 

повноважень і відповідальності з приводу соціального блага або забезпечення 

яких-небудь інтересів [252, с. 349]. Ця позиція, по суті, є поширеною серед 

науковців, оскільки переважна їх більшість, характеризуючи поняття «структура 

правовідносин», відштовхуються від сутності їх елементів і встановлених між 

ними зв’язків. У зв’язку із цим доцільно перейти до існуючих у правовій теорії 

концепцій структури правовідносин.  

З огляду на те, що в питанні визначення структури правовідносин не 

достатньо варіативності, й у цілому тлумачення цього поняття здебільшого 

ігнорується, є сенс сформулювати його як порядок внутрішньої організації 

правовідносин, що передбачає виділення суб’єктів, об’єкта і змісту, постійного 

взаємозв’язку даних елементів і єдність у функціонуванні. 

Серед існуючих поглядів на склад правовідносин назвемо 2 

найпоширеніших – триелементний і чотириелементний.  

Триелементна теорія полягає в поділі правовідносин на 3 елементи – їх 

суб’єкт, об’єкт і зміст. Її прихильниками є, зокрема, В.С. Ківалов і Л.Р. Біла [253, 

с. 14-16]. О.С. Йоффе спочатку елементами правовідносин називав суб’єкт, 

об’єкт, правомочності й обов’язки [254, с. 43]. Пізніше він разом з 

М.Д. Шаргородським уточнив, що склад правовідносин утворюють суб’єкти, 

між якими вони відбуваються, зміст, а також об’єкти, на які вони спрямовані 

[255, с. 201]. Таким чином, науковці виокремлювали ті ж 3 елементи у структурі 

правовідносин – їх суб’єкт, об’єкт і зміст. При цьому зміст правовідносин, на їх 

думку, становлять правомочності й обов’язки суб’єкта, спрямовані на об’єкт 

[255, с. 202]. З точки зору С.С. Алексєєва, правовідносини – це складна 

конструкція із внутрішньою структурою, що складається з їх змісту 
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(матеріального – поведінки суб’єктів і юридичного – суб’єктивних юридичних 

прав та обов’язків), суб’єктів та об’єкта [230, с. 100].  

Тобто науковці виокремлювали три складові елементи у структурі 

правовідносин – суб’єкт, об’єкт і зміст правовідносин. При цьому зміст 

правовідносин, на їх думку, становлять правомочності та обов’язки суб’єкта, 

спрямовані на об’єкт. Ми поділяємо думку вищевказаних науковців щодо 

виокремлення саме таких трьох складових елементів структури правовідносин, 

як суб’єкт, об’єкт та зміст. Ми погоджуємося з твердженням П.М. Рабіновича 

про те, що об’єкт правовідносин визначає конкретну цінність таких відносин, 

оскільки саме для досягнення певного результату, яким є об’єкт правових 

відносин, суб’єкти вступають у правовідносини [256. 

Іншими словами, правовідносини розглядаються як поєднання юридичної 

форми й матеріального змісту. Юридичну форму становлять суб’єкти й об’єкт 

правовідносин, матеріальний зміст – права й обов’язки сторін. Проте наявність 

зазначених 3-х елементів не є єдиною необхідною підставою для вступу у 

правовідносини. Їх суб’єкти разом з правами й обов’язками, мають володіти 

правоздатністю й дієздатністю, що пояснюються Цивільним кодексом України 

як здатність особи мати права й обов’язки, усвідомлення нею значення своїх дій 

і вміння керувати ними [257]. До об’єкта правовідносин особливих вимог не 

пред’являється. Відмітимо лише, що він не повинен виходити з правового поля, 

інакше в такому випадку правовідносини втрачають статус правових. Об’єкти 

правовідносин можуть бути матеріальними й духовними. Матеріальними 

можуть бути цінності, грошові кошти, різного роду ресурси, нерухомість, майно. 

До духовних об’єктів (цінностей) віднесемо життя, здоров’я, честь, гідність, 

свободу, інтелектуальну власність. Зміст традиційно становлять права й 

обов’язки сторін.  

Інші правознавці до структури правовідносин включають 4 елементи: 

суб’єкт, об’єкт, зміст правовідносин і юридичний факт. Наприклад, О.Ф. Скакун 

до структури правових відносин відносить: (а) юридичний факт (підстави їх 

виникнення, зміни і припинення), (б) суб’єктів (осіб, які беруть участь у 
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правових відносинах – зобов’язану і правомочну сторони), (в) юридичний зміст і 

його структуру (суб’єктивне право, юридичний обов’язок та юридична 

відповідальність), а також (г) об’єкт (те, з приводу чого виникає й реалізується 

діяльність суб’єктів правовідносин) [252, с. 349].  

К.Г. Волинка серед елементів правовідносин теж виділяє суб’єктів, об’єкт, 

юридичні факти і зміст, зазначаючи при цьому, що єдиною підставою 

виникнення у суб’єктів взаємних прав та обов’язків є настання певних 

юридичних фактів, закріплених у гіпотезах правових норм [23, с. 154, 155]. З 

наведеною позицією дослідників ми погоджуємося частково. Усе ж таки 

юридичний факт слід вивести за межі структури правовідносин, оскільки він є 

основою, на підставі якої виникають останні. Коректніше буде відзначити 

юридичний факт як підґрунтя, а юридичні правовідносини – як наслідок. Інші 

елементи, по суті, становлять собою ті ж поняття й відіграють ту ж саму роль, 

що й у трьохелементній структурі. 

Беручи до уваги загальнотеоретичні положення й особливості соціального 

партнерства, вважаємо, що під структурою його правовідносин треба розуміти їх 

внутрішню організацію, що передбачає наявність: (а) суб’єктів, які 

представляють працівників, роботодавців і державу, (б) об’єкта у вигляді 

спірних правовідносин чи трудового конфлікту, (в) зміст у формі взаємних прав 

та обов’язків їх учасників і (г) постійного взаємозв’язку між указаними 

елементами, що забезпечують їх функціонування. 

До елементів структури правовідносин соціального партнерства 

пропонуємо віднести: (а) суб’єктів правовідносин, (б) їх об’єкт і (в) зміст. 

Детально проаналізуємо кожен з них. Отже, досліджуючи структуру 

правовідносин соціально-трудового партнерства, необхідно взяти за основу 

триелементну структуру. Розпочнемо дослідження з суб’єктів. 

У правовій теорії існує декілька ідей розрізнення категорій «суб’єкт права» 

і «суб’єкт правовідносин». Наприклад, у теорії права радянської доби вони 

ототожнювались. Так, Ц.А. Ямпольська вважала, що суб’єкти права є носіями 

юридичних прав та обов’язків, беруть (чи можуть брати) участь у 
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правовідносинах [258, с. 112]. С.С. Алексєєв розділяє ці поняття, зазначаючи, що 

суб’єкт права є особою, яка володіє правосуб’єктністю, тобто потенційно здатна 

бути учасником правовідносин, а суб’єктом правовідносин – реальний учасник 

останніх [230, с. 140]. На підтримку зазначеної ідеї О.Ф. Скакун додає, що 

головною умовою вступу у правовідносини є наявність в особи 

правосуб’єктності. Учена виділяє такі відмінності суб’єктів права від суб’єктів 

правовідносин: а) суб’єкти права є потенційними учасниками правовідносин; 

б) вони можуть реалізовувати суб’єктивні права й обов’язки за межами 

конкретних правовідносин; в) вони можуть володіти лише правоздатністю, в той 

час як для вступу у правовідносини необхідна також наявність дієздатності [259, 

с. 62]. Цю точку зору підтримують і сучасні теоретики права. Напрклад, 

К.Г. Волинка відзначає суб’єктами правовідносин їх учасників, які мають 

суб’єктивні права і юридичні обов’язки й наділені специфічними юридичними 

властивостями [23, с. 154]. Отже, у дослідженнях учасників соціального 

партнерства йдеться саме про суб’єктів правовідносин.  

У теорії трудового права все ще не склалось однозначного і 

всеохоплюючого визначення конструкції «суб’єкти соціального партнерства». 

Сучасні теоретики розглядають сутність таких суб’єктів в аспекті окреслення їх 

кола й виокремлення основних ознак. Пропонуємо виразити розглядуване 

поняття таким чином. Суб’єкти соціального партнерства – це учасники 

правовідносин, які наділені правами й обов’язками щодо вирішення конфліктних 

чи спірних ситуацій з метою досягнення поставлених ними цілей і взаємного 

порозуміння. Особливістю трудового права є юридична рівність таких суб’єктів 

між собою, тобто правам та обов’язкам роботодавця, як правило, відповідають 

права й обов’язки працівника, а тому і зміст їх прав та обов’язків теж 

визнаватиметься для них рівним. Суб’єкти правовідносин соціального 

партнерства вступають у них з метою задоволення своїх інтересів і потреб, які 

формують об’єкт цих відносин.  

С.С. Петрачкович учасників правовідносин соціально-трудового 

партнерства розподіляє на «сторони» й «суб’єкти». До перших він відносить 
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роботодавців і найманих працівників, у яких виникають первинні суб’єктивні 

права та юридичні обов’язки з трудового договору, укладеного між ними й 

державою. Другими дослідник вважає всіх учасників, які беруть участь в 

означених правовідносинах шляхом безпосереднього здійснення окресленої 

діяльності [248, с. 14].  

Аналізуючи етимологію цих слів, зауважимо, що стороною вважається 

особа, яка в певному відношенні протиставляється іншій особі чи групі осіб [3, 

с. 1397]; суб’єктом – особа, яка є носієм відповідних прав та обов’язків [3, с. 

1408]. Правовідносини соціального партнерства передбачають важливу роль і 

широке коло повноважень для представників, а оскільки у встановлених 

законодавством випадках їх участь є обов’язковою, то саме представники 

наділяються необхідним обсягом прав та обов’язків для участі у 

правовідносинах, а значить стають їх повноцінними суб’єктами.  

Безпосередні учасники правовідносин, чиє представництво здійснюється, в 

такому випадку вважаються сторонами, бо правовідносини виникають з метою 

захисту чи забезпечення їх прав та обов’язків. Інакше кажучи, поява у 

працівників протиріч з роботодавцями не означає їх вступ у правовідносини 

соціального партнерства, оскільки законодавчо передбачено, що кожен 

працівник як індивідуум не може бути учасником соціального партнерства, 

оскільки такі правовідносини є колективними, а тому на стороні працівника має 

виступати колективний суб’єкт, якого можна й варто визнавати суб’єктом 

правовідносин. У той же час, у такому разі працівник буде вважатися стороною 

соціального партнерства, бо на момент укладення трудового договору з 

роботодавцем у них виникли взаємні права й обов’язки, а значить, і можливість 

вирішувати протиріччя в певному порядку. 

Окрім вищерозглянутої пропозиції поділу учасників соціально-правових 

відносин, С.С. Петракович пропонує розподіл їх суб’єктів на відповідні групи. 

До першої групи він відносить учасників, наділених первинними правами й 

обов’язками – роботодавців, найманих працівників і державу в особі її 

компетентних органів, як: Кабінет Міністрів України, центральні органи 
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виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, що діють у межах 

відповідної територіальної одиниці (в деяких випадках органи місцевого 

самоврядування). До другої – суб’єктів, наділених делегованими 

повноваженнями роботодавця й найманих працівників, тобто організації 

роботодавців, профспілки та ін. Третю групу становлять фізичні і юридичні 

особи, на яких покладено посередницькі функції, а саме примирні органи, 

посередницькі структури, трудові арбітри, Національна рада посередництва і 

примирення, КТС, незалежні експерти та ін. [248, с. 14, 15].  

Ця класифікація є вдалою, хоча вона не повною мірою розкриває 

особливості суб’єктів розглядуваних правовідносин. Так, не враховуються 

особливості суб’єктного складу залежно від кожного конкретного виду 

правовідносин, а як відомо, роль кожного з учасників правовідносин соціального 

партнерства у трудовому праві є досить специфічною, як і суб’єктний склад 

кожного з видів правовідносин. 

Пропонуємо розгляд суб’єктів правовідносин соціального партнерства у 

трьох аспектах. Розкриємо пропозицію детальніше.  

1. Залежно від рівня функціонування правовідносин соціального 

партнерства це суб’єкти правовідносин на: (а) державному, (б) галузевому, 

(в) регіональному і (г) локальному рівнях. 

2. З огляду на функції й особливості вступу у правовідносини соціального 

партнерства виділено: (а) працівників та їх представників, (б) роботодавців та їх 

представників, (в) державу і (г) посередників.  

Охарактеризуємо суб’єктний склад правовідносин соціального 

партнерства з урахуванням специфіки рівня функціонування. Специфікою 

правовідносин соціального партнерства є здійснення цього процесу на чотирьох 

рівнях. Сторонами такого партнерства у трудовому праві виступають 

роботодавці, працівники й держава. У правовідносини соціально-трудового 

партнерства вступають конкретні суб’єкти залежно від рівня, на якому 

відбувається співпраця. Статтею 4 Закону «Про соціальний діалог в Україні» 

закріплюється здійснення партнерства на національному, галузевому, 
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територіальному й локальному рівнях на тристоронній або двосторонній основі. 

Ось чому суб’єктів правовідносин соціально-трудового партнерства варто 

досліджувати саме в даному ракурсі. 

Аналізуючи ст. 4 цього Закону, необхідно відзначити, що тристороннє 

співробітництво характеризується наявністю суб’єктів правовідносин 

соціального партнерства: 

– на національному рівні є працівники в особі всеукраїнських об’єднань 

профспілок, роботодавці в особі всеукраїнських об’єднань роботодавців і 

держава, від імені якої в переговори вступає Кабінет Міністрів України; 

– на галузевому – це працівники, інтереси яких представляють 

всеукраїнські профспілки та їх об’єднання залежно від виду діяльності, 

роботодавці в особі всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців з 

урахуванням особливостей конкретної галузі, а також держава, яку 

представляють відповідні центральні органи виконавчої влади; 

– на територіальному – це профспілки відповідного рівня та їх об’єднання, 

що діють на території тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці від 

імені працівників, організації роботодавців та їх об’єднання відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці, місцеві органи виконавчої влади чи 

органи місцевого самоврядування, що діють від імені держави в межах своїх 

повноважень.  

На противагу точці зору С.С. Петраковича, учасників, що мають первинні 

права й обов’язки, і суб’єктів, які мають делеговані повноваження від 

роботодавців та найманих працівників, можна фактично віднести до однієї 

групи, оскільки законодавець наділив їх правосуб’єктністю для вступу в ці 

правовідносини. 

З огляду на функції й особливості вступу у правовідносини соціального 

партнерства виділено: (а) працівників та їх представників, (б) роботодавців та їх 

представників, (3) державу й (г) посередників. Розпочнемо з розгляду 

працівників та їх представників. Соціально-партнерські відносини за своєю 

правовою природою є колективними, оскільки обидві одразу або одна зі сторін 
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становлять собою складний колективний суб’єкт. На стороні працівників завжди 

виступає суб’єкт, який за своєю структурою є складним колективним суб’єктом. 

У механізмі правового регулювання праці він займає самостійне місце, а його 

значущість актуалізується в умовах ринкових відносин [177, с. 24].  

Варто наголосити на тому, що у сфері соціально-партнерських відносин 

суб’єкти, які мають делеговані повноваження, виступають саме як 

представницькі органи й не мають самостійного значення. Аналіз чинного 

трудового законодавства дозволяє відмітити, що регулювання цього типу 

правовідносин є досить колізійним. Так, у ст. 3 Закону України «Про колективні 

договори і угоди» законодавець визначив професійну спілку як суб’єкта 

соціального діалогу і практично монополізував його представлення інтересів 

працівників у таких правовідносинах. У той же час інші норми трудового 

законодавства виключають участь профспілки як суб’єкта колективно-

договірних відносин.  

На противагу вищерозглянутій нормі, ст. 4 цього Закону встановлює: при 

недосягненні згоди щодо колективного договору в загальному 

представницькому органі трудового колективу загальними зборами останнього 

приймається найбільш доцільний проект такого договору а профспілці, яка 

розробила цей проект, доручається на його підставі провести переговори й 

укласти затверджений цими зборами (конференцією) колективний договір від 

імені трудового колективу.  

Настільки неоднозначне тлумачення призводить до того, що деякі 

дослідники (наприклад О.С. Арсентьєва), вказують, що роль профспілок як 

суб’єктів правовідносин соціального партнерства має бути закріплена на 

законодавчому рівні [260, с. 10]. Р.З. Лівшиць і Ю.П. Орловський теж вважають, 

що профспілки є найважливішим і неодмінним учасником механізму 

соціального партнерства [261, с. 42]. Як підкреслює Л.І. Лазор, профсоюзні 

спілки на сучасному етапі посідають особливе місце серед суб’єктів трудового 

права [262, с. 345].  
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Ми принципово не погоджуємося з даним твердженням. По-перше, роль, 

значення й рівень довіри до профспілок останнім часом стрімко падає; по-друге, 

представляти інтереси працівників можуть не лише профспілки, що вже 

автоматично виключає необхідність визнавати профспілки стороною 

правовідносин. З точки зору І.І. Шамшиної, всі угоди, укладені профспілкою в 

перебігу колективно-договірних відносин, мають правові наслідки для 

працівників, яких вона представляє, а не лише для неї самої. Це є ще одним 

свідченням того, що стороною соціально-партнерських відносин виступають 

саме працівники в особі профспілки як свого представницького органу, але не 

сама профспілка [177, с. 27]. 

Аналіз вищенаведених норм показує, що уникнення в чинному 

законодавстві поняття «трудовий колектив» є неприйнятним, бо саме він є 

суб’єктом соціально-партнерських правовідносин на виробничому рівні. 

Вітчизняне законодавство при характеристиці суб’єктів правовідносин 

соціального партнерства посилається на представницький орган як на сторону 

цих відносин.  

Так, Д.О. Нікульшин вважає, що ключова соціальна роль трудового 

колективу в ефективному управлінні й організації роботи підприємства 

породжує проблему чіткого окреслення його повноважень як суб’єкта права 

[263, с. 298]. Позиція В.В. Лазора полягає в набутті трудовим колективом 

фактичної правосуб’єктності лише за наявності організованої діяльності з 

обстоювання прав та інтересів працівників. Учений наголошує на статусі 

трудового колективу як громадської організації працівників певного 

підприємства, яка пов’язує їх між собою в питаннях регулювання соціально-

трудової функції, що виконується ними [264, с. 259]. Р.Л. Лівшиць відмічав 

інтереси колективу як самостійну категорію останніх, які не завжди співпадають 

з інтересами підприємства і працівника [265, с. 96].  

На противагу цьому, Ю.Д. Пилипенко вважає трудовий колектив штучним 

породженням радянського ладу й підкреслює у трудового колективу брак 

правосуб’єктності [266, с. 211]. З погляду З.Я. Козак, трудовий колектив є 
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сукупністю правових статусів інших суб’єктів права, тому дослідниця теж 

заперечує наявність правосуб’єктності у трудового колективу [267].  

Тому необхідно зауважити, що лише організаторська діяльність та активна 

позиція здатні перетворити сукупність осіб на суб’єкт трудового права, яким і є 

трудовий колектив. Методом реалізації цього процесу є скликання загальних 

зборів працівників і прийняттям ними рішень. До обговорення актуальних 

питань та обрання необхідного курсу мають бути залучені всі без винятку 

працівники, оскільки відсутність варіантів у виборі представництва суперечить 

демократичним тенденціям сучасного громадянського суспільства. Окрім того, 

успішність та ефективність представлення прямо залежить від наявності 

представників спеціальних знань і навичок у багатьох сферах, що явно не 

враховується прихильниками позиції виключного права представництва 

професійними спілками, адже гарантувати компетентність представників 

профспілки дійсно ніхто не зможе.  

У даному аспекті доцільною є позиція В.А. Щербаня, міркування якого 

наводимо. З його точки зору, абсолютизація в законодавстві концепції виключно 

профспілкового представництва не тільки означатиме повернення до 

профспілкового монополізму радянської доби у сфері колективно-договірних 

відносин, а й суперечитиме нормам Конституції України, зокрема, її ст. 36, тобто 

порушуватиме право громадян на свободу об’єднання для захисту своїх прав та 

інтересів і не відповідатиме міжнародно-правовим актам щодо цього питання й 

засадам демократичного суспільства [166, с. 31].  

Вважаємо, що необхідно подолати монопольне становище профспілки в 

соціально-партнерських трудових відносинах. Трудовий колектив у 

законодавчому порядку має отримати право самостійно формувати орган для 

представлення своїх інтересів у цих правовідносинах і брати участь у різних 

формах соціального партнерства. 

Перейдемо до розгляду наступного виду суб’єктів – працівників та їх 

роботодавців. Стаття 21 КЗпП України визначає роботодавця як власника 

підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізичну 
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особу. Таке трактування не повною мірою розкриває сутність цієї категорії. У 

цьому контексті більш вдалою є дефініція, закріплена у ст. 1 Закону України 

«Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», де 

вказано, що роботодавцем є юридична особа (підприємство, установа, 

організація) або фізична особа-підприємець, яка в межах трудових відносин 

використовує працю фізичних осіб.  

Таке визначення є актуальнішим з таких причин: по-перше, визнання 

фізичної особи-підприємця роботодавцем; по-друге, неоднозначне 

формулювання «власник підприємства, установи, організації або уповноважений 

ним орган чи фізична особа» замінило більш сучасне – «юридична особа або 

фізична особа-підприємець». Це є принциповим моментом, оскільки юридичні 

особи в Україні можуть виступати суб’єктами права власності, провадити 

господарську діяльність, звертатися до суду за захистом своїх прав, тобто бути 

повноправними суб’єктами відповідних правовідносин. Отже, оперування 

виразом «власник підприємства» є некоректним для розкриття цієї правової 

категорії. 

Роботодавець є неодмінним суб’єктом соціально-партнерських відносин, 

наділеним певним обсягом прав та обов’язків і лобіюючим власні інтереси. 

О.В. Задорожна відзначає, що інтерес роботодавців в укладанні колективних 

договорів. Адже врегулювання відносин з працівниками дозволяє їм мати 

надійний соціальний клімат у колективі, попереджувати можливість виникнення 

конфліктів за умови виконання положень колективного договору, що в 

кінцевому підсумку породжує стабільні виробничі відносини й високу 

продуктивність праці [268, с. 20]. Інакше кажучи, у трудових правовідносинах у 

роботодавця виникають як індивідуальні трудові відносини з працівниками, так і 

колективно-трудові, які, відповідно, породжують виникнення в нього прав, 

обов’язків, повноважень і власних інтересів. 

У соціально-партнерських трудових правовідносинах роботодавці можуть 

бути представлені своєю організацією. Згадуваним Законом закріплюється їх 

право на кооперацію у формі організацій чи об’єднань роботодавців з метою 
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представництва й захисту своїх прав і законних інтересів в економічній, 

соціальній, трудовій та інших сферах, у тому числі й у відносинах з іншими 

сторонами соціального діалогу. 

Цим же Законом встановлюються завдання для цього виду об’єднань, у 

тому числі й тих, що сприяють реалізації соціально-трудового партнерства. По-

перше, організації роботодавців займаються передовсім забезпеченням 

представництва й захисту прав і законних інтересів останніх у відносинах з 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними 

спілками, іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, 

організаціями й утвореними ними органами, у співробітництві з органами 

державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування, професійними спілками, їх організаціями й 

об’єднаннями. По-друге, об’єднання роботодавців беруть участь у колективних 

переговорах з укладення угод на національному, галузевому й територіальному 

рівнях, координують діяльність роботодавців у виконанні зобов’язань за цими 

угодами. По-третє, їх організації сприяють вирішенню колективних трудових 

спорів, максимальному дотриманню інтересів роботодавців при розв’язанні 

таких спорів (конфліктів). 

Необхідним є розмежовування зобов’язання роботодавців і їх організацій. 

Аналізуючи вищенаведену правову норму, варто підкреслити, що завданнями 

організацій, у першу чергу, є координація діяльності роботодавців. Оскільки 

алгоритм здійснення цього процесу не розкривається, тому даний механізм має 

бути передбачений у статуті відповідної організації роботодавців або 

прийматись її керівними органами у вигляді рішення.  

Отже, участь держави у правовідносинах соціального партнерства 

характеризується широким спектром її повноважень – від активної участі в них у 

якості соціального партнера й повноправної сторони правовідносин до ролі 

арбітра й регулятора у вирішенні конфліктних ситуацій. Саме тому встановлення 

ролі держави в соціально-партнерських правовідносинах в Україні сприяє 

ефективності її впровадження й функціонування.  
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Також однією з важливих ролей держави в соціальному партнерстві є її 

законотворча функція, адже завдяки правовому підґрунтю створюються умови 

здійснення соціального партнерства.  

Наступним досліджуваним суб’єктом правових відносин соціального 

партнерства є держава, роль якої як соціального партнера й суб’єкта соціально-

партнерських правовідносин визначимо у 2-х аспектах, а саме: 

– держава може виступати як роботодавець, оскільки в Україні існує 

розгалужена система державних підприємств, органів та установ; 

– у ролі суб’єкта соціально-партнерських правовідносин на державному, 

галузевому й регіональному рівнях вона може бути посередником беручи участь 

у діяльності відповідних тристоронніх органів, і стороною в колективних угодах. 

Можливою є також одночасна її роль у правовідносинах у якості як роботодавця, 

так і суспільного регулятора.  

Роль держави як регулятора полягає у створенні законодавчої бази й 

системи державних органів для сприяння цьому виду правовідносин. 

Законодавча база сфери соціально-трудових відносин, що включає Конституцію 

України, гарантуючу, зокрема, право на працю, на страйк, на відпочинок і 

соціальний захист, Кодекс законів про працю України, закони України «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про колективні 

договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про 

соціальний діалог в Україні» та інші акти законодавства, що впорядковують 

розглядувані відносини. 

Система державних органів включає органи, що врегульовують трудові 

відносини загалом (наприклад, Міністерство соціальної політики України й такі 

органи, як Національна рада соціального партнерства, Національна служба 

посередництва і примирення), які згідно з нашою класифікацією посередників, 

власне, і становлять четвертий вид суб’єктів указаних відносин.  

Міністерство соціальної політики України, виконуючи роль головного 

органу в системі центральних органів виконавчої влади, займається 

впровадженням державної політики у сферу трудових відносин. У межах своїх 
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повноважень цей орган забезпечує координацію діяльності по створенню 

необхідних умов для ефективного функціонування й розвитку соціального 

партнерства. 

Національна тристороння соціально-економічна рада є постійно діючим 

органом, створеним для сприяння веденню соціального діалогу. Стаття 12 

Закону «Про соціальний діалог в Україні» основними її завданнями визначає: 

а) вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо стратегії 

економічного й соціального розвитку країни і шляхів вирішення існуючих 

проблем у цій царині; б) підготовку й надання узгоджених рекомендацій і 

пропозицій Президентові, Верховній Раді й Кабінету Міністрів України з питань 

формування й реалізації державної економічної й соціальної політики, 

регулювання трудових, економічних і соціальних відносин. 

Сферою дії цієї Ради є вироблення спільної позиції й надання 

рекомендацій і пропозицій сторонам соціального діалогу з приводу:  

– формування й реалізації державної економічної й соціальної політики, 

регулювання трудових, економічних і соціальних відносин;  

– підготовки проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з 

питань соціальної й економічної політики і трудових відносин, державних 

програм економічного й соціального розвитку, інших державних цільових 

програм;  

– формування державних соціальних стандартів і рівня оплати праці;  

– опрацювання основних економічних і соціальних показників проекту 

Державного бюджету України на відповідний рік;  

– ратифікації Україною конвенцій МОП, міждержавних угод і 

нормативних актів ЄС з 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;  
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– упровадження міжнародного й вітчизняного досвіду щодо організації й 

ведення соціального діалогу;  

– інших питань, які сторони вважають значущими для забезпечення 

конституційних прав і гарантій громадян, суспільної злагоди й соціально-

економічного розвитку держави. 

Координатором діяльності Національної ради є її Голова, який 

призначається Президентом України із числа членів Ради за поданням її Президії 

строком на один рік. 

Ще одним державним органом соціального партнерства в Україні є 

Національна служба посередництва і примирення, утворена 17 листопада 1998 

року Указом Президента України з метою сприяння врегулюванню колективних 

трудових спорів (конфліктів) [150]. Основними її завданнями є:  

– сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі 

врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів);  

– прогнозування виникнення таких спорів (конфліктів) і сприяння 

своєчасному їх вирішенню;  

– здійснення посередництва і примирення під час розв’язання колективних 

трудових спорів (конфліктів);  

– забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених 

пропозицій щодо розвитку соціально-економічних і трудових відносин у країні;  

– вжиття заходів із запобігання виникненню таких спорів (конфліктів);  

– підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових 

відносин.  

Аналіз чинного українського законодавства дає можливість зробити 

висновок, що діяльність Національної служби посередництва і примирення 

спрямована насамперед на сприяння вирішенню колективних трудових спорів 

(конфліктів) і здійснення в них посередництва і примирення. Однак не зовсім 

зрозуміло, як саме ця Служба має запобігати виникненню колективних трудових 

спорів і здійснювати їх прогнозування. Цей момент дещо ускладнює 

усвідомлення дійсної ролі й повного сприйняття функцій. 
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Національну службу посередництва і примирення очолює Голова, який 

призначається і звільняється з посади теж Президентом України. Варто 

відмітити, що ця Служба не належить до органів жодної гілки влади – ні 

законодавчої, ні виконавчої, ні судової. Вона не є підконтрольною чи підзвітною 

органам виконавчої влади, а виключно Президентові України. Національна 

служба посередництва і примирення у своїх діях (повноваженнях) незалежна 

також від об’єднань роботодавців, від профспілок та інших органів, що 

представляють інтереси трудових колективів, а лише співпрацює з ними [150]. 

Акти (рішення) цієї Служби мають суто рекомендаційний характер і 

повинні розглядатися сторонами колективного трудового спору (конфлікту), 

відповідними центральними або місцевими органами виконавчої влади й 

органами місцевого самоврядування. Специфічною є також нормотворча 

діяльність Національної служби посередництва і примирення, що спрямовується 

на розроблення й затвердження в межах її компетенції нормативних актів що 

стосуються її діяльності – здійснення посередницьких і примирних процедур.  

Отже, треба констатувати, що унікальний правовий статус Національної 

служби посередництва і примирення дає змогу на паритетних засадах плідно 

взаємодіяти із центральними органами виконавчої влади, а її відділенням – з 

місцевими органами виконавчої влади, у тому числі з місцевими державними 

адміністраціями. 

Підведемо підсумок дослідженню суб’єктів правовідносин соціального 

партнерства як важливого елемента функціонування останніх. Даний елемент з-

поміж інших правовідносин вирізняється унікальним складом, а також чіткою 

регламентацією участі кожного з учасників. Важливу роль у цьому процесі 

відіграє представництво.  

У правовій теорії суб’єкт і об’єкт часто вживаються як парні терміни, 

тобто як взаємозамінні категорії. Перейдемо далі до вивчення об’єкта 

правовідносин соціального партнерства у трудовому праві. Як наголошує 

М.С. Кельман та О.Г. Мурашин, в загальних взаємозв’язках суб’єкт може стати 

об’єктом і, навпаки, – об’єкт суб’єктом. Саме тому у правовій доктрині постійно 
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йдеться про об’єкти й суб’єктів права, правопорушення, правовідносини, 

відповідальність, тлумачення ними законів, застосування до них покарань тощо. 

У всіх цих випадках, зазначають вони, терміни «об’єкт» і «суб’єкт» не мають 

виключно філософського змісту, а служать в основному лише операційним цілям 

[150, c. 276]. К.Г. Волинка визначає поняття «об’єкт правовідносин» як предмет 

інтересу суб’єктів правових відносин, тобто все те, з приводу чого вони 

вступають у такі відносини [23, с. 154]. 

У теорії права об’єктами вважаються:  

– матеріальні цінності, тобто речі, предмети, цінності, характерні, в першу 

чергу цивільним і майновим правовідносинам (купівля-продаж, дарування, 

позика, обмін, зберігання, заповіт та ін.);  

– нематеріальні особисті цінності (життя, честь, здоров’я, гідність, 

свобода, безпека, право на ім’я й на недоторканість особи), що є типовими для 

кримінальних і процесуальних правовідносин;  

– поведінка, дії (бездіяльність) суб’єктів, різного роду послуги та їх 

результати, правовідносини у сферах побутового обслуговування, господарської, 

культурної та іншої діяльності; 

– продукти духовної творчості (твори мистецтва, літератури, живопису, 

скульптури, музики, наукові відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції) 

тобто все те, що є результатом інтелектуальної праці;  

– цінні папери, офіційні документи (облігації, акції, векселі, лотерейні 

білети, гроші, приватизаційні чеки, паспорти, дипломи, атестати) [150, с. 277, 

278].  

Для трудових правовідносин характерними є такі об’єкти, як нематеріальні 

особисті цінності, поведінка й дії (бездіяльність) суб’єктів. На підтвердження 

цієї точки зору стосовно правовідносин соціального партнерства С.Я. Українець 

підкреслює, що у трудовому праві об’єктом виступають усі питання соціально-

економічного і трудового спектра, оскільки неможливо вмістити в одній чи в 

декількох статтях усі життєві напрями, щодо яких соціальними партнерами 
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укладаються угоди [269, с. 35-41]. На нашу думку, твердження вченого 

необхідно дещо конкретизувати.  

Об’єктом правовідносин соціально-трудового партнерства служать 

суспільні відносини, з приводу яких соціальні партнери вступають у соціальний 

діалог чи іншу форму зовнішнього прояву цього процесу. Беручи до уваги 

існуючі на сьогодні у правовій теорії твердження, вважаємо, що об’єкти 

правовідносин соціального партнерства становлять собою 4 групи: 

(а) матеріальні цінності (заробітна плата, ефективність праці, додаткові 

винагороди тощо); (б) нематеріальні особисті цінності (питання відпочинку, 

відпустки, освіти, робочого часу, трудових прав та обов’язків суб’єктів); 

(в) поведінка й дії (бездіяльність) суб’єктів, різного роду послуги та їх 

результати; (г) безпосередньо трудові правовідносини. 

Іншими словами, об’єктом соціально-партнерських відносин у трудовому 

праві є сукупність питань, з приводу яких може виникнути соціальне 

партнерство або трудовий конфлікт. Наведений перелік об’єктів у жодному разі 

не може бути вичерпним, оскільки процес виконання трудових обов’язків є 

різноманітним.  

С.С. Петрачкович пропонує об’єкт правовідносин соціального партнерства 

виражати в широкому й вузькому розумінні, що певною мірою ще більше 

розширює його сутність. У широкому значенні об’єкт правовідносин 

соціального партнерства становить собою, власне, трудові правовідносини. У 

вузькому – об’єкт слід розділити на матеріальні й нематеріальні блага і на дії 

суб’єктів, на забезпечення яких спрямовані правовідносини соціального 

партнерства. До елементів, що мають матеріальний характер, можна віднести 

вимогу гідної оплати праці, матеріальні потреби працівників тощо. До 

нематеріальних – трудові права, свободи й інтереси працівників і роботодавців, 

що забезпечуються загальним і спеціальним трудовим законодавством України. 

Фактичні дії суб’єктів правовідносин соціального партнерства призводять до 

трудових спорів і конфліктних ситуацій [248, с. 14]. 
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Частково не погодимося з правником, бо виділення об’єктом 

правовідносин соціального партнерства трудові правовідносини не є доцільним. 

Об’єктом же правовідносин можуть бути лише конкретні, чітко визначені і 

сформульовані питання, а тому в даному випадку широкого його розуміння не 

може бути. 

Отже, об’єкт правовідносин соціального партнерства у трудовому праві 

становить собою складну юридичну категорію, що отримує свій прояв у 

різноманітних елементах – у матеріальних, нематеріальних і в духовних. 

Існування певного елемента у правовідносинах є основоположним, адже він і є 

причиною, яка спонукає сторони до вступу у правовідносини. А вже 

перебуваючи у статусі суб’єктів останніх, сторони потребують можливості 

вчиняти юридично значимі дії. Таку можливість надає зміст правовідносин. 

Термін «зміст» тлумачиться як сутність, внутрішня структура чого-небудь 

[3, с. 467]. Зміст правовідносин у теорії права трактується неоднозначно, двояко, 

але більшість дослідників сходиться на виокремленні юридичного і фактичного 

змістів. Юридичний зміст правовідносин становить собою можливість певної 

поведінки уповноваженого, необхідність учинення відповідних дій або 

утримання від заборонених дій зобов’язаного суб’єкта, тобто взаємозв’язок 

зафіксованих суб’єктивних прав і юридичних обов’язків учасників 

правовідносин. Інакше кажучи, кожному суб’єктивному праву, закріпленому 

нормою права, відповідає юридичний обов’язок і навпаки. Фактичний зміст – це 

реальна поведінка суб’єктів, тобто економічні, політичні, культурні, 

управлінські, сімейні та інші відносини, що отримали своє зовнішнє вираження у 

виді юридичної форми [150, с. 272].  

Змістом будь-яких правовідносин є відповідні елементи. Суб’єктивні права 

забезпечуються певними юридичними обов’язками інших (зобов’язаних) осіб, 

для уповноваженої особи вони передбачаються видом і мірою можливої або 

дозволеної поведінки. Суб’єктивне право – складне явище, що охоплює низку 

повноважень, а саме право: (а) на юридичні дії, на прийняття юридичних рішень; 

(б) вимагати від іншої сторони виконання обов’язку, тобто право на чужі дії; 
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(в) привести в дію апарат примусу держави проти зобов’язаної особи, тобто 

право на примусове виконання обов’язку; а також (г) можливість на основі цього 

права користуватися певними соціальними благами [23, с. 155]. 

Юридичні обов’язки є видом і мірою необхідної поведінки, яку потрібно 

виконувати в інтересах уповноваженої особи, наділеної відповідними 

суб’єктивними правами, передбаченими для зобов’язаної особи й забезпеченими 

можливістю застосування державного примусу. Основними компонентами 

юридичних обов’язків є необхідність: (а) здійснювати певні дії або утримуватися 

від них, (б) відреаговувати на законні вимоги уповноваженого суб’єкта, (в) нести 

відповідальність за невиконання цих вимог, (г) не перешкоджати 

уповноваженому суб’єктові користуватися тим благом, на яке він має право [23, 

с. 155]. 

Розглядаючи це питання через призму відносин соціального партнерства, 

будь-яке порушення гармонізації і взаємозалежності цих компонентів і є 

причиною виникнення таких відносин. Інакше кажучи, якщо суб’єктивні права 

однієї сторони будуть відповідати її юридичним обов’язкам, соціальний діалог 

не буде мати сенсу. 

Характер будь-якої норми, що регулює суспільні відносини, є надавально-

зобов’язальним. Саме тому учасники більшості правовідносин одночасно 

володіють наданими їм правами й виконують покладені на них обов’язки. 

Іншими словами, суб’єкти правовідносин є взаємно уповноваженими й 

зобов’язаними, а реалізація їх прав та обов’язків здійснюється на взаємних 

засадах [23, с. 156]. Соціальне партнерство в такому випадку не є винятком, тому 

змістом правовідносин цього партнерства виступають права й обов’язки 

соціальних партнерів – суб’єктів правовідносин, з приводу яких вони (права й 

обов’язки) виникають.  

С.С. Петрачкович вважає, що для суб’єктів правовідносин соціального 

партнерства головними є права: а) на рівність усіх учасників, які беруть участь у 

цих правовідносинах; б) на повагу з боку інших учасників означених 

правовідносин; в) на викладення власної точки зору й думок з приводу 
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розглядуваних питань; г) на обстоювання власних інтересів чи інтересів осіб, 

яких представляє певний суб’єкт таких правовідносин; ґ) на непогодження з 

умовами інших учасників; д) вимагати виконання взятих на себе зобов’язань від 

інших учасників правовідносин; е) звертатися до уповноважених державних 

органів за роз’ясненнями з приводу питань, які є предметом соціального 

партнерства; є) ухвалення зобов’язань. Обов’язки, відповідно, охоплюють: 

(а) чесне ведення переговорів, (б) повагу до інших учасників, (в) дотримання 

норм законодавства, (г) відповідальність за виконання взятих на себе 

зобов’язань, (ґ) невтручання у справи інших учасників правовідносин, 

(д) незастосування тиску чи інших форм примусу до інших учасників при 

досягненні власної мети [248, с. 15]. 

Вважаємо наведений перелік прав та обов’язків суб’єктів соціального 

партнерства доречним, проте доцільно його доповнити, оскільки ним не 

враховано специфіки останнього із таким же успіхом можна застосовувати цю 

класифікацію до будь-яких інших суспільних відносин. Ю.П. Дмитренко ж 

пропонує скоріше фактичний зміст соціального партнерства: а) домовленість з 

питань забезпечення зайнятості і створення додаткових робочих місць; 

б) створення безпечних умов праці й охорони здоров’я працівників; 

в) дотримання законодавства про оплату праці й соціального захисту працюючих 

у межах, не нижчих, аніж установлено законом, та ін. [30, с. 148]. 

Отже, змістом правовідносин соціального партнерства є такі основні, 

фундаментальні для трудової сфери права їх учасників:  

– на гідні умови й гідну ефективність праці,  

– на прийняття юридичних рішень,  

– на поліпшення фінансового й соціального становища, 

– на вимогу від іншої сторони виконання взятого нею обов’язку, 

– на примусове виконання його, 

– на можливість користуватися на підставі цього права певними 

соціальними благами, 
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– на рівність та на інші, оскільки в даному напрямі неможливо розробити 

вичерпний перелік таких прав. 

На противагу правам учасників, їх обов’язками слід назвати:  

– необхідність здійснювати певні дії або утримуватися від них;  

– потребу відреаговувати на законні вимоги уповноваженого суб’єкта;  

– обов’язок нести відповідальність за невиконання цих вимог;  

– необхідність не перешкоджати суб’єктові користуватись тим благом, 

щодо якого він має право. 

Усе ще залишається актуальною проблемою недостатнє розуміння 

важливості й сутності відносин соціального партнерства. Ефективне 

функціонування цієї системи дозволяє вирішувати різного роду актуальні 

питання в суспільстві безконфліктним шляхом за допомогою переговорів між 

соціальними партнерами. Акцент із прийняття нормативно-правових актів 

стосовно вирішення колективно-трудових спорів має бути перенесений на 

закріплення правових засад соціально-партнерських відносин і недопущення 

виникнення розбіжностей між суб’єктами колективних трудових відносин. 

Суттєво необхідно змінити законодавство, що врегульовує права й 

обов’язки сторін соціального партнерства, потрібна і радикальна зміна наявних 

підходів до його розуміння, більш деталізований законодавчо сам процес, 

подолання колізій і суперечностей, що існують навіть у такому порівняно 

невеликому за обсягом інституті. Прийняття Закону «Про соціальний діалог в 

Україні» не вирішило всі проблеми, недостатньо врегульованими залишаються 

питання детальної й чіткої регламентації основних процедур і складових 

механізмів партнерських взаємовідносин.  

Щодо структури правовідносин соціального партнерства необхідно 

зазначити, що вона все потребує більш деталізованого дослідження з боку 

науковців. Адже деякі фундаментальні для неї поняття не досліджені взагалі й 

навіть у правовій теорії відсутнє визначення багатьох понять. А тому виразимо 

надію, що в подальшому ці недоліки будуть усунені. 
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3.3 Класифікація правовідносин соціального партнерства 

Правовідносини соціального партнерства є вагомими чинниками 

стабільності у трудовій сфері, сприяють досягненню злагоди у взаємовідносинах 

працівників і роботодавців, а також забезпеченню належної реалізації трудових 

прав і свобод працівників. 

Правовідносини, що складають предмет соціального партнерства у 

трудовому праві охоплюють собою доволі велике коло відносин, а тому існує 

потреба у їх класифікації. Важливість такого впорядкування викликана 

необхідністю приведення їх у відповідність із сучасними тенденціями розвитку 

суспільних відносин в Україні. Класифікація дозволить оцінити всю їх 

багатогранність і широту охоплення ними сфер регулювання. Вдало підібрані 

критерії дозволяють виділити керівні й керуючі елементи, найбільш універсальні 

й найменш застосовані на практиці. Окрім того, у процесі вивчення будь-якого 

питання класифікування дозволяє обрати найбільш і найменш вдалі елементи й 

різновиди, що потребують сучаснішого тлумачення чи уточнення, позитивні й 

негативні аспекти будь-якої теорії. Чим складнішим є критерій упорядкування, 

тим ефективнішим виявляється групування.  

У середовищі науковців відсутня одностайна позиція щодо критеріїв 

класифікації правовідносин у сфері соціального партнерства на певні види, 

більше того, в правовій вітчизняній теорії немає комплексних досліджень цієї 

тематики. Серед учених, які досліджували соціально-партнерські трудові 

відносини в Україні, у першу чергу необхідно назвати О.С. Арсентьєву, 

Н.Б. Болотіну, О.А. Грішнову, Ю.П. Дмитренка, В.В. Довбню, В.В. Жернакова, 

В.І. Жукова, Д.О. Карпенка, Л.І. Лазор, В.В. Лазора, С.С. Петрачковича, 

В.І. Прокопенка, О.І. Процевського, Г.А. Трунову, С.Я. Українеця, Г.І. Чанишеву 

та ін. 

Метою подальшого дослідження є виділення спільних критеріїв і видів 

соціально-партнерських трудових правовідносин, що виникають у процесі 

взаємодії працівників, роботодавців і держави. Для визначення цих категорій 

вважаємо за доцільне з’ясувати перш за все сутність терміна «класифікація», 
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дослідити, яким чином відбувається групування як правовідносин загалом, так і 

трудових зокрема.  

Класифікація є вагомим інструментом методології права, що дозволяє не 

лише впорядкувати правовідносини за відповідними критеріями, а й виділити 

серед них усе суттєве й установити неважливі й суб’єктивні компоненти. Як 

зауважує А.Б. Венгеров, це сприяє ефективному усвідомленню умов і причин 

виникнення й функціонування розвитку правових явищ, процесів та інститутів 

[270, с. 118 ]. 

Страхування, як і будь-яка інша сфера діяльності людини, будь-яка 

система знань, потребує внутрішньої структурно-логічної впорядкованості, без 

якої неможливо організувати складну справу, виробити методологію наукових 

досліджень, побудувати навчальний процес тощо. Щоб досягти необхідної 

впорядкованості, застосовують класифікацію, потреба в якій тим нагальніша, 

чим складнішим є об’єкт, який має бути класифіковано. 

Поняття «класифікація» походить від латинського «classis» – це розряд, 

клас. У перекладі цей термін означає поділ предметів за спільними ознаками з 

утворенням класів. Зараз він тлумачиться більш сучасно – як система розподілу 

предметів, явищ чи понять на класи, групи тощо за спільними ознаками чи 

властивостями [3, с. 544]. Отже, класифікацією правовідносин є їх розподіл по 

групах згідно зі спільною об’єднуючою ознакою.  

Для кращого розуміння поставленого завдання розглянемо класифікацію 

правовідносин у теорії права. Проаналізувавши розподіл останніх декількома 

теоретиками, ми дійшли висновку, що стосовно цього питання, вітчизняні вчені 

дійшли спільного знаменника, а тому наведемо точку зору М.В. Цвіка й 

О.В. Петришина, які критеріями правовідносин обрали:  

1) за предметом правового регулювання – конституційні, цивільні, 

адміністративні, трудові, фінансові та ін.;  

2) за функціональним призначенням – регулятивні (виникають на підставі 

юридичних дозволів і втілюються у правомірних діях суб’єктів, регулюючи 
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відповідні суспільні відносини) й охоронні (виникають на основі юридичних 

заборон і є результатом учинення суб’єктами правопорушень); 

3) матеріально-правові (виникають на підставі матеріальних відносин, що 

потребують організації, а їх змістом є права й обов’язки сторін) і процесуально-

правові (реалізують норми процесуального права й виникають на підставі 

організаційних відносин; вони є вторинними, похідними від норм матеріального 

права і встановлюють процедуру реалізації прав та обов’язків суб’єктів права, 

порядок вирішення юридичних справ); 

4) за часом дії – довгострокові (тривають певний (визначений або 

невизначений час) і короткострокові (тривають протягом незначного часового 

відрізку і припиняються одразу після виконання учасниками їх прав та 

обов’язків) [149, c. 337, 338].  

Щодо цієї класифікації відмітимо наступне. З усіма критеріями ми цілком і 

повністю погоджуємось, адже правознавцями відібрані, мабуть, найбільш 

поширені підстави поділу правовідносин. Із кожного виду з виділених 

правовідносин ми маємо справу переважно щодня, а тому вважаємо такий 

розподіл вдалим, хоча його й не завадило б дещо доповнити.  

Досліджуване поняття було розширене М.С. Кельманом та 

О.Г. Мурашиним, які до цих же критеріїв розподілу правовідносин додають 

нижченаведені, зокрема, в залежності: 

1) від ступеня конкретизації індивідуалізації суб’єктів – абсолютні 

(визначено лише одну сторону – носія суб’єктного права, всі ж інші зобов’язані 

не заважати реалізації ним своїх прав) і відносні (точно окреслено права й 

обов’язки всіх учасників – як уповноважених, так і зобов’язаних); 

2) за характером дій зобов’язаної сторони – активні (суб’єкт зобов’язаний 

вчинити певні дії) й пасивні (суб’єкт має утриматися від певних дій); 

3) за кількістю суб’єктів – прості (між 2-ма суб’єктами) і складні (між 2-ма 

й більше суб’єктами); 
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4) за розподілом прав та обов’язків між суб’єктами – односторонні (кожна 

сторона має лише права або обов’язки) і двосторонні (кожна сторона має як 

права, так і обов’язки); 

5) за методом правового регулювання – договірні (правовідносини, що 

виникають у процесі укладання і здійснення цивільного договору) й керувальні 

(ті, що виникають, коли один їх суб’єкт має державні чи інші законні 

повноваження – диспозитивні або імперативні) [150, с. 280, 281]. 

Обидві класифікації широко відображають сутність правових відносин. 

Тому пропонуємо правовідносини соціального партнерства у трудовому праві 

України охарактеризувати таким чином:  

– за предметом правового регулювання – це правовідносини трудового 

права, оскільки врегульовуються нормами законодавства про працю; 

– за функціональним призначенням вони можуть бути як регулятивними, 

так і охоронними. У випадках, коли виникнення правовідносин соціального 

партнерства спричинено обопільним бажанням сторін внести зміни у їх 

взаємовідносини з метою покращення й удосконалення умов останніх, вони є 

регулятивними відносинами, а в разі їх виникнення на підставі трудового 

конфлікту, правовідносин соціального партнерства, звичайно, є охоронними; 

– за критерієм матеріальності чи процесуальності, розглядуваний вид 

правовідносин є матеріальним, оскільки соціальним партнерством 

закріплюються права й обов’язки його суб’єктів, на підставі яких можна 

вирішити справу по суті; 

– за часом дії ці правовідносини є короткостроковими, бо тривають лише 

протягом незначного періоду і припиняються при досягненні сторонами 

консенсусу або укладені угод; 

– за ступенем конкретизації правовідносини соціального партнерства у 

трудовому праві є відносними, адже їх суб’єкти наділяються чітким обсягом 

правомочностей; 
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– за характером дії вони є активними, оскільки їх суб’єкти зобов’язані 

діяти, спілкуватися, вносити пропозиції з метою якнайшвидшого подолання 

конфронтації; 

– за чисельністю суб’єктів досліджувані правовідносини є складними, бо 

здійснюються за участю 2-х чи 3-х суб’єктів, але в жодному разі не меншою 

кількістю; 

– за розподілом прав та обов’язків між суб’єктами правовідносини 

соціального партнерства є двосторонніми (або тристоронніми) й кожна зі сторін 

наділена необхідним обсягом прав та обов’язків; 

– за методом правового регулювання вони є договірними, адже в них немає 

керуючих і керованих суб’єктів; причому однією з особливостей цих 

правовідносин є рівноправність сторін, договір між яким і є підставою для їх 

припинення. 

Зазначимо, що за найзагальнішим критерієм – за предметом правового 

регулювання – правовідносини соціального партнерства є трудовими. Вважаємо 

доцільним охарактеризувати цей вид правовідносин більш детально. У науковій 

правовій літературі не вистачає однозначності однозначності підходів до 

класифікації правовідносин у трудовій сфері. За допомогою аналізу позицій 

дослідників цього питання спробуємо дійти спільної думки і сформулювати 

єдину класифікацію означених правовідносин. 

Д.О. Карпенко переконує, що трудові правовідносини охоплюють 

правовідносини: (а) із забезпечення зайнятості і працевлаштування; (б) трудові – 

працівника з роботодавцем; (в) колективні – трудового колективу і профкому з 

роботодавцем та його адміністрацією; (г) з професійної підготовки працівників 

безпосередньо на виробництві; (ґ) з нагляду за дотриманням норм трудового 

законодавства; (д) правоохоронні – щодо матеріальної відповідальності сторін 

трудового договору за заподіяну шкоду, з розгляду трудових спорів тощо [271, 

с. 48-52]. Цей підхід є дещо вужчим, але в частині розкриття обраного критерію 

вчений виділив найголовніше.  
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Ю.П. Дмитренко, вважає, що основним критерієм є зміст цих 

правовідносин і виділяє правовідносини: (а) безпосередньо трудові; (б) із 

соціального партнерства, в тому числі організаційно-управлінські; (в) з 

працевлаштування громадян – з приводу професійної підготовки й підвищення 

кваліфікації; (г) що стосуються нагляду за охороною праці й дотриманням 

трудового законодавства; (д) з розгляду трудових спорів; (е) з матеріального 

забезпечення працівників за рахунок коштів державного соціального 

страхування (в окремих випадках) [30, с. 122]. Що стосується позиції науковця, 

то для кращого її засвоєння й розуміння доцільнішим є поділ правовідносин на 

трудові і «всі інші», оскільки їх перелік не є вичерпним і тому його можна 

значно розширити. 

Також Ю.П. Дмитренко дещо конкретизує точку зору Р.З. Лівшиця щодо 

розподілу правовідносин за ознакою часу й виокремлює такі види: (а) попередні 

– ті, що виникають до появи трудових; (б) супутні – з’являються й існують 

паралельно з трудовими; (в) змінні – виникають у зв’язку з припиненням 

трудових відносин; (г) наступні – мають місце або можуть з’являтися після 

припинення трудових [30, с. 123]. Ця позиція є більш чіткою й детальною, а тому 

при складанні повної класифікації необхідно взяти її за основу.  

Систему суспільних відносин, що становить предмет трудового права, 

вважає Н.Б. Болотіна, складають індивідуальні трудові відносини, які виникають 

на підставі трудового договору, і колективні трудові відносини [19, с.50]. На 

думку Р.З. Лівшиця, суб’єктами індивідуальних трудових відносин є 

роботодавець і найманий працівник; колективні ж трудові відносини формують 

роботодавці, їх організації (об’єднання), трудові колективи працівників, їх 

профспілки (об’єднання), профспілкові організації на підприємствах, в установах 

та організаціях, виборні органи профорганізацій, інші органи, уповноважені на 

представництво трудовим колективом, органи соціального партнерства, 

примирні органи з вирішення трудових спорів, тобто йдеться безпосередньо про 

колективні суб’єкти [265, с. 96].  
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Наведений розподіл є вдалим, а тому варто виразити критерій для їх 

розподілу за чисельністю суб’єктів; у межах цього критерію виділити – 

індивідуальні й колективні правовідносини у сфері праці. Окрім цього, є сенс 

поділяти трудові правовідносини за критерієм часу й виділити в його межах 

короткострокові й довготривалі правовідносини. Короткострокові – це 

правовідносини, укладені на виконання відповідної роботи, для розв’язання 

певного конфлікту до моменту настання юридичного факту. Довготривалими є 

правовідносини, укладені на тривалий конкретно визначений строк. 

Отже, пропонуємо авторську класифікацію трудових правовідносин: 

– за предметом правового регулювання поділяти їх на правовідносини 

власне трудові й супутні;  

– за ознакою часу – на попередні, супутні, змінні й наступні; 

– за чисельністю суб’єктів – на індивідуальні й колективні; 

– за критерієм часу – на короткострокові й довготривалі. 

Таким чином, необхідно сформувати класифікацію правовідносин 

соціального партнерства у трудовому праві України. На сьогодні це питання не 

вивчалося жодним вітчизняним дослідником. Тому класифікація означених 

правовідносин, досліджена науково й законодавчо, дозволить глибше зрозуміти 

їх сутність, вагомість і окреслити напрями підвищення ефективності їх 

функціонування. Дослідження видів і форм соціального партнерства 

(соціального діалогу) сприятиме кращому розумінню того, які ж саме критерії 

слід обрати для групування суспільних відносин розглядуваного виду.  

Ось як класифікує види соціального діалогу Н.А. Громадська: а) за сферою 

діяльності – діалоги соціальні, економічні, політичні, наукові, культурні, 

релігійні та ін.); б) за рівнем управління – локальні, територіальні, галузеві, 

національні, міжнародні); в) за характером – конструктивні й деструктивні; г) за 

змістом – інформаційні й тематичні; д) за часом протікання – одноактні, 

пролонговані, постійні; е) за результатом – діалоги без укладання і з укладанням 

прямих угод, що стосуються певної проблеми) [53, с. 18]. 
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Позиція вченої є недоцільною, оскільки функціонування обраних нею 

видів соціального партнерства жодним чином не підкріплено ні законодавчо, ні 

практично. 

Тож розглянемо форми й види соціального партнерства з нашої точки 

зору. Видами соціального партнерства є біпартизм, тобто двостороннє 

співробітництво сторін, і трипартизм – тристороннє співробітництво. Вони 

служать підставою для виокремлення першого критерію класифікації 

правовідносин соціального партнерства – за чисельністю його суб’єктів. Видами 

таких відносин будуть уже зазначені біпартизм і трипартизм. 

Що стосується форм, тобто зовнішніх проявів соціального партнерства, то 

у правовій теорії немає одностайності щодо їх розуміння й виділення. Об’єднує 

позиції переважної більшості дослідників їх визнання невичерпності переліку 

форм соціального партнерства. Як вважає С.С. Петрачкович, з огляду на 

динаміку розвитку відповідних зв’язків цілком очевидна поява нових їх варіацій, 

що свідчитиме про прогрес у соціально-трудовій царині [248, с. 13, 14].  

Статтею 8 Закону «Про соціальний діалог в Україні» виділено 

найголовнішими такі форми соціального діалогу, як обмін інформацією, 

консультації, узгоджувальні процедури й колективні переговори. 

На думку Н.А. Громадської, обмін інформацією, консультації й 

узгоджувальні процедури є «найбільш слабкими» або «м’якими» формами 

соціального діалогу, а колективні переговори з укладення колективних договорів 

та угод – «найсильнішою» або «твердою» формою, що зумовлюється 

найвагомішим зобов’язанням усіх сторін щодо результативності діалогу [53, 

с. 15, 16]. П.Д. Пилипенко, повторюючи в цілому законодавчо встановлений 

перелік, додає до нього участь працівників в управлінні організацією як важливу 

форму соціального партнерства [50, с. 30]. 

На підставі законодавчо сформульованого переліку підтримаємо критерій 

розподілу соціально-партнерських відносин у трудовому праві за формою 

правовідносин і включимо до цього переліку обмін інформацією, консультації, 
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узгоджувальні процедури, колективні переговори й участь працівників в 

управлінні організацією. 

Стаття 4 Закону «Про соціальний діалог в Україні» закріплює здійснення 

соціального діалогу на чотирьох рівнях – на національному, галузевому, 

територіальному й локальному. Це дає нам підставу сформувати ще одну групу 

правовідносин – за критерієм рівня їх здійснення й, відповідно, виділити 

правовідносини, що мають місце на національному, галузевому, 

територіальному й локальному рівнях. 

Наведемо класифікацію правовідносин соціального партнерства у 

трудовому праві України, що сприятиме виявленню тих їх окремих елементів, 

які потребують поліпшення їх правового регулювання й вироблення пропозицій 

з подальшого вдосконалення трудового законодавства. Класифікацією 

зазначених правових відносин ми вважаємо систему розподілу їх різновидів на 

групи за спільними ознаками, відштовхуючись при цьому від особливостей 

змісту цих правовідносин, специфіки їх суб’єктного складу й особливостей 

функціонування. 

Формулюючи види правовідносин соціального партнерства, варто 

враховувати особливості їх змісту, їх суб’єктів, їх здійснення і форм такого 

здійснення вказаних правовідносин. Враховуючи зазначені вимоги й беручи до 

уваги традиційні моделі поділу розглядуваних правовідносин на види, вважаємо, 

що їх слід розподіляти: (1) за кількістю їх суб’єктів, (2) за формою здійснення 

цих правовідносин, і (3) за рівнем здійснення останніх. 

Перший критерій – розрізнення правовідносин соціального партнерства за 

кількістю суб’єктів, за яким їх поділяють на: (а) двосторонні (біпартизм) й 

(б) тристоронні (трипартизм). 

Двосторонні – це правовідносини соціального партнерства, що проходять 

виключно за участю 2-х сторін – працівників і роботодавців (біпартизм); 

держава ж може виступати арбітром або посередником при виникненні 

соціальних конфліктів на стороні роботодавця залежно від того, хто виступатиме 
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з боку працівників, а також регулятором умов ведення колективних переговорів і 

певною мірою здійснює організаційно-технічне забезпечення останніх [50, с. 29].  

Відзначимо, що Закон України «Про зайнятість населення» у розділі ІХ 

«Соціальний діалог на ринку праці» закріплює права й обов’язки лише двох 

суб’єктів соціального партнерства – працівників і роботодавців, що, безумовно, 

свідчить про наявність біпартизму у вітчизняному законодавстві про соціальне 

партнерство. Навіть з урахуванням внесених змін до законодавства про працю й 

еволюції законодавства про соціальне партнерство роль держави у здійсненні 

соціально-партнерських правовідносин все ще є дуже вагомою, а зміна існуючої 

системи не буде мати ефективності без відповідної трансформації вітчизняного 

законодавства. 

Тристоронніми є правовідносини, що сформувались на підставі 

співробітництва за участю трьох сторін (трипартизм). Держава відіграє активну 

роль, що виявляється як у її можливості здійснювати посередницькі функції, так 

і в перебуванні самостійною стороною в особі своїх органів [50, с. 30]. Для 

України характерним є саме трипартизм.  

Другий критерій – розподіл досліджуваних правовідносин за формою їх 

здійснення, який охоплює: (а) обмін інформацією як метод з’ясування позицій 

сторін переговорів з метою досягнення домовленостей, подолання 

суперечностей і прийняття спільних рішень з питань, що становлять предмет 

діалогу; (б) консультації, що здійснюються для визначення і зближення сторін 

переговорів; (в) узгоджувальні процедури, що становлять собою комплекс дій, 

що мають місце під час розроблення проектів нормативно-правових актів. 

Головною метою цих дій є вироблення компромісних рішень; (г) колективні 

переговори, які здійснюються з метою укладення колективного договору чи 

угоди [37]. 

Третій критерій становить собою рівень здійснення правовідносин 

соціального партнерства, а саме: на національному, галузевому й 

територіальному рівнях. 
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Про правовідносини, згруповані за рівнем здійснення, зазначимо наступне: 

їх специфіка полягає в особливому суб’єктному складі й особливому 

нормативному закріпленню результатів. Так, на національному рівні сторонами 

цих правовідносин виступають працівники в особі всеукраїнських об’єднань 

профспілок, роботодавці в особі всеукраїнських об’єднань роботодавців і 

держава, від імені якої переговори веде Кабінет Міністрів України [37]. На 

національному рівні укладається генеральна угода [60]. 

На галузевому рівні суб’єктами переговорів є працівники, інтереси яких 

представляють всеукраїнські профспілки та їх об’єднання залежно від виду 

діяльності, роботодавці в особі всеукраїнських об’єднань їх організацій з 

урахуванням специфіки конкретної галузі, а також держава, яку представляють 

відповідні центральні органи виконавчої влади [37]. На цьому рівні укладаються 

галузеві (міжгалузеві) угоди [60]. 

На територіальному рівні такими суб’єктами виступають профспілки 

певного рівня та їх об’єднання, що діють від імені працівників на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці, організації роботодавців та 

їх об’єднання відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також 

місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування від імені 

держави й у межах своїх повноважень [37]. Територіальний рівень 

характеризується укладенням територіальних угод [60]. 

Підбиваючи підсумок викладеного, ще раз підкреслимо, що соціальне 

партнерство є різновидом трудових правовідносин і його дієвим механізмом у 

реалізації демократичних принципів у сфері праці. Класифікація правовідносин 

соціального партнерства дозволяє проаналізувати його внутрішню структуру, 

сутність і специфіку. Соціальне партнерство включає в себе величезну кількість 

правовідносин, що потребують належної систематизації й законодавчого 

закріплення.  
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3.4 Особливості виникнення, розвитку і припинення правовідносин 

соціального партнерства у трудовому праві України 

Будь-які суспільні відносини перебувають у постійному розвитку, що 

спричиняє їх виникнення, зміну або припинення. Для розвитку кожного 

конкретного їх виду потрібні особливі, притаманні лише йому умови, якими у 

теорії права виступають юридичні факти. 

Специфіка правовідносин соціального партнерства полягає в необхідності 

для їх виникнення особливого юридичного факту – волевиявлення сторін, 

наявність трудового конфлікту чи трудового спору. Припинення цього виду 

правовідносин відбувається теж в унікальний для вітчизняного права спосіб – у 

результаті досягнення згоди (консенсусу) між сторонами-партнерами. 

Трудові спори й конфліктні ситуації мають місце на практиці постійно. 

Для їх уникнення й вирішення у вітчизняній юридичній науці і з’явився 

правовий інститут соціального партнерства, який було закріплено в 

законодавчому порядку.  

Вивчення процесу виникнення, розвитку і припинення правовідносин 

соціального партнерства у трудовому праві України дозволить сформувати 

розуміння алгоритму зазначеного процесу. Аналіз виникнення таких 

правовідносин є важливим моментом для розроблення державної соціальної 

політики у трудовій сфері, адже цей вид правовідносин виникає переважно через 

незадоволення сторін своїм становищем в існуючих трудових правовідносинах, 

що свідчить про недосконалість державного регулювання трудової сфери. 

Дослідження процесу розвитку зазначених правовідносин є важливим для 

вдосконалення вже існуючих механізмів його здійснення. Вивчення способів 

припинення правовідносин соціального партнерства сприятиме підвищенню 

ефективності регламентації дій його сторін з метою як найбільш вдалого і 

якнайшвидшого перебігу останніх. 

Вивченням правовідносин соціального партнерства у трудовому праві 

займалися М.Г. Александров, О.С. Арсентьєва, Н.Б. Болотіна, В.М. Гриньова, 

О.А. Грішнова, В.В. Довбня, В.В. Жернаков, В.І. Жуков, Т.А. Заяць, Л.І. Лазор, 
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В.В. Лазор, Г.А. Капліна, Д.О. Карпенко, О.М. Колосок, З.Я. Козак, 

О.В. Мірошніченко, І.І. Моторна, С.С. Петрачкович, В.І. Прокопенко, 

О.І. Процевський, І.О. Снігірьова, Г.А. Трунова, Г.І. Чанишева, І.І. Шамшина, 

В.І. Щербина, С.Я. Українець, В.І. Усенін, О.М. Ярошенко та ін. 

Відсутність монографічних досліджень, присвячених порушеному 

питанню, свідчить про потребу й актуальність його здійснення. 

Першою стадією розвитку правовідносин соціального партнерства у 

трудовому праві є їх виникнення. Виникнення – це стан за значенням 

«зароджуватись, стати дійсним, існуючим» [3, с. 102], тобто виникнення 

правовідносин – це процес їх зародження, початок існування.  

До юридичних передумов виникнення правовідносин належать: норма 

права, правосуб’єктність і юридичний факт [252, с. 347]. Норма права є 

категорією, що здійснює правову регламентацію й регулювання суспільних 

відносин. Правосуб’єктність свідчить про наявність у особи правоздатності, 

тобто можливості мати права й нести обов’язки, наявність дієздатності, тобто 

здатності особи своїми діями набувати прав і розпоряджатись обов’язками, і 

деліктоздатності, яке полягає у здатності суб’єкта нести відповідальність за 

вчинене протиправне діяння. Не менш важливою передумовою є наявність 

юридичного факту, юридичної підстави виникнення, зміни або припинення 

правовідносин [23, с. 154].  

Сутність соціального партнерства дозволяє стверджувати, що це поняття є 

протилежним природі соціально-трудового спору чи конфлікту. Отже, основною 

метою виникнення соціально-партнерських відносин є врегулювання соціально-

трудових спорів і створення необхідної фундаментальної бази для їх 

запобігання, а в разі неможливості запобігти – сприяти їх швидкому подоланню 

шляхом виконання примирних процедур. 

Як уже зазначалося, виникнення правовідносин соціального партнерства у 

трудовому праві – це процес їх зародження, під час якого відбувається настання 

юридичного факту, пов’язаного з появою розбіжностей між сторонами трудових 
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правовідносин і формуванням взаємних претензій сторін. Переносячи 

передумови цього процесу у площину здійснення цих правовідносин, зазначимо: 

1) нормативною базою виникнення правовідносин соціального партнерства 

виступають Конституція України, Кодекс законів про працю України, закони 

України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», 

«Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності», «Про соціальний діалог в Україні» та інші нормативні акти; 

2) суб’єктом соціально-партнерських відносин є особа, яка перебуває у 

трудових правовідносинах, а отже апріорі володіє правосуб’єктністю, тому друга 

передумова – правосуб’єктність – теж виконується в даному випадку; 

3) юридичний факт, тобто підстава виникнення таких правовідносин, є 

досить складною категорією, а тому потребує додаткового дослідження.  

Стаття 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)» перелічує розбіжності, що можуть виникнути між 

працівником і роботодавцем, якими є: а) установлення нових або зміна існуючих 

соціально-економічних умов праці й виробничого побуту; б) укладення чи зміна 

колективного договору, угоди; в) виконання колективного договору, угоди або 

окремих їх положень; г) невиконання вимог законодавства про працю.  

Момент зародження названих розбіжностей служить підставою для 

виникнення правовідносин соціального партнерства, проте ще не є юридичним 

фактом. За цим же Законом вимоги найманих працівників повинні бути 

сформульовані, затверджені й озвучені на загальних зборах підприємства й 

прийняті з дотриманням законодавчо встановленої процедури – шляхом збору 

підписів. Належним чином оформлені вимоги мають бути розглянуті 

роботодавцем, на основі чого вони ухвалюють рішення. Факт донесення вимог 

до роботодавця і є початком правовідносин соціального партнерства у 

трудовому праві. Із цього моменту 2 їх сторони стають рівноправними в 

юридичному розумінні. Якщо в обумовлений строк відповідь роботодавця не 

надійшла або надійшла у виді відмови, цей момент можна охарактеризувати як 
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виникнення трудового спору, що є другою стадією – розвитком правовідносин 

соціального партнерства.  

Отже, у перебігу дослідження було визначено, що передумовами 

виникнення правовідносин соціального партнерства є: (а) наявність нормативної 

бази, (б) правосуб’єктність сторін, (в) виникнення розбіжностей між 

працівником і роботодавцем, (г) формулювання вимог і повідомлення про це 

роботодавця у законодавчо встановленому порядку. 

Розвиток правовідносин соціального партнерства полягає в перетворенні 

розбіжностей сторін на трудовий спір чи конфлікт. З точки зору лінгвістики, 

розвитком є процес, унаслідок якого відбувається зміна чого-небудь, перехід від 

одного якісного стану до іншого [3, с. 1235]. Зміна соціально-правових 

партнерських відносин відбувається внаслідок їх переходу на інший рівень при 

активній позиції сторін. Це може бути одиночним моментом або послідовним 

алгоритмом зміни цих правовідносин шляхом здійснення його сторонами 

конкретних дій і відповідним перетворенням змісту правовідносин соціального 

партнерства внаслідок визначених нормами різних підстав. Останніми можуть 

бути, наприклад, правомірні або неправомірні дії сторін, події, індивідуальні та 

інші правозмінюючі юридичні факти. 

Як зазначає С.С. Петракович, поява у трудових відносинах між основними 

їх учасниками (роботодавцем і найманим працівником, їх представницькими 

органами) спірних і конфліктних ситуацій є причиною розвитку правовідносин 

соціального партнерства. Точкою відліку вступу сторін до участі у трудовому 

конфлікті вважається їх позиція, несумісна з пошуком компромісу [248, с. 14]. 

Іншими словами, юридичним фактом, про який ідеться, є виникнення трудового 

спору.  

У теорії права тривають постійні дискусії щодо розмежування понять 

«трудовий спір» і «трудовий конфлікт». Цілком очевидно, що законодавець 

вкладає однаковий зміст у ці правові категорії, проте серед науковців не вщухає 

полеміка щодо відображення у Законі відмінностей між ними. Незрозумілим 
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залишається момент, чи існує на певній стадії перетворення спору на конфлікт і 

на якій саме в разі позитивної відповіді на це питання.  

Якщо ці 2 категорії є тотожними, навіщо тоді подвійна назва? 

О.М. Акопова й С.Н. Єрьоміна вважають «конфлікт» ширшим поняттям, аніж 

«колективний спір». У процесі свого розвитку конфлікт проходить послідовно 

такі стадії, як виникнення розбіжностей сторін, колективний спір, протиборство 

сторін, яке може перерости у страйк, а той, у свою чергу, тягне за собою 

виникнення матеріальних збитків для роботодавця [272, с. 207]. 

Трудовий спір – це явище, яке не може трактуватися двозначно, бо це 

призводить до ускладнення тлумачення і практичного застосування згаданого 

раніше Закону і стає підставою для дискусій. Але ж кожен термін повинен 

відповідати природі явища, яке він позначає. В.М. Толкунова й К.М. Гусов 

переконують, що конфлікт – це колективний трудовий спір, що не знайшов 

вирішення у примірній комісії і трудовому арбітражі [273, с. 197]. Проте, за 

вітчизняним законодавством, момент появи трудового спору настає раніше – в 

момент відмови роботодавця. 

Серед науковців існують також інші точки зору. Терміни «спір», 

«конфлікт» і «розбіжності» В.М. Скобєлкін вважає умовними, які принципово не 

різняться, оскільки предметом розгляду є не спір, конфлікт чи розбіжності, а 

вимоги працівників про поновлення порушеного права, про встановлення чи 

зміну умов праці тощо [274, с. 169, 170].  

Тлумачний словник визначає слово «спір» як серйозну сварку, суперечку 

(суперечність) [3, с. 1368], а «конфлікт» – як зіткнення протилежних інтересів, 

думок, поглядів, наявність серйозних розбіжностей і гострої суперечки [3, 

с. 570]. 

Нам же ближчою є точка зору С.С. Петрачковича щодо вираження даних 

понять. Трудовий спір розглядається ним як неврегульовані мирним шляхом 

розбіжності між суб’єктами трудових правовідносин – роботодавцем, 

працівником, трудовим колективом, що полягають: (а) у незадоволенні офіційно 

або публічно вимоги; (б) у прийнятті рішення, яке порушує права, свободи чи 
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інтереси однієї зі сторін; (в) у відкритому ігноруванні конкретних потреб щодо 

встановлення нових умов праці та ін. [248, с. 14]. Інакше кажучи, спором є 

поняття, яке цілком відповідає законодавчій сутності порушеної проблеми. Це 

явище, яке можна вирішити шляхом здійснення соціального партнерства в разі 

налагодження двостороннього діалогу між сторонами. За наявності 

взаємопогодження сторін останнього спірні питання можуть вирішуватися 

навіть без участі держави.  

Отже, трудовий конфлікт, на переконання вченого, – це неврегульована 

спірна ситуація або гострі протиріччя, що виникли між роботодавцем (його 

представницькими органами) і трудовим колективом (його представницькими 

органами), які приймають особливі форми нетерпимості й потребують втручання 

державних органів зі спеціальною компетенцією [248, с. 14]. 

Існуюча полеміка серед науковців свідчить про необхідність внесення змін 

до чинного законодавства про працю. Неприпустимим є ототожнення 

розглянутих двох понять, які певною мірою є двома самостійними, хоча і 

взаємозалежними. Їх розподілення дозволить подолати суперечності, що мають 

місце в середовищі вчених і краще зрозуміти сутність соціально-партнерських 

відносин, процес їх функціонування й недоліки. 

Підтвердженням правової теорії про трудовий спір як юридичний факт, що 

спричиняє виникнення правовідносин соціального партнерства у трудовому 

праві, є ст. 6 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)», якою передбачається виникнення колективного трудового 

спору (конфлікту) з моменту одержання уповноваженим представницьким 

органом найманих працівників, організації цих працівників, їх колективу або 

профспілки від роботодавця, уповноваженої ним особи, організації 

роботодавців, об’єднання їх організацій повідомлення про повну або часткову 

відмову в задоволенні колективних вимог працівників і прийняття останніми 

рішення про незгоду з рішенням роботодавця, уповноваженої ним особи, 

організації роботодавців, об’єднання їх організацій або якщо передбачені 
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Законом строки розгляду вимог закінчились, а відповіді від зазначених суб’єктів 

не надійшло. 

Причинами розвитку правовідносин соціального партнерства є: 

(а) виникнення трудового спору чи трудового конфлікту, (б) відмова вирішити 

протиріччя мирним шляхом. 

При мирному перебігу соціально-партнерських правовідносин їх сторони 

вступають в одну з форм, передбачену Законом «Про соціальний діалог в 

Україні», як-от: обмін інформацією, консультації, узгоджувальні процедури, 

колективні переговори з укладення колективних договорів, угод – й у формі 

діалогу вирішують усі розбіжності. 

Завершальною стадією правовідносин соціального партнерства є їх 

припинення. Припинення – це завершення якої-небудь дії, процесу, стану тощо 

[3, с. 1126]. Із припиненням правовідносин соціального партнерства їх 

фактичний зміст не зникає, а, як правило, змінює свою юридичну якість: або 

втрачається його юридичний характер, або знову він набуває юридичного 

значення, але вже в інших правовідносинах. У соціально-партнерських 

правовідносинах припинення останніх відбувається при досягненні згоди 

сторонами. Підписання будь-якого виду документів є тим юридичним фактом, 

що засвідчує завершення відносин. У випадку тривалого існування спору чи 

конфлікту законодавством установлена можливість здійснення різноманітних 

примирних процедур, спрямованих на подолання протиріч. Так, Рекомендацією 

МОП № 92 про добровільне примирення й арбітраж передбачено 2 види 

вирішення наявних розбіжностей.  

Перший полягає у створенні органу з добровільного примирення для 

сприяння попередженню й розв’язанню трудових конфліктів між підприємцем і 

трудящими, що складається з рівної чисельності представників сторін. Серед 

необхідних умов здійснення цього процесу виділені його безоплатність і 

оперативність. Процедура примирення може починатися за ініціативи однієї зі 

сторін або органу з добровільного примирення. Перетворення трудового 

конфлікту на процедуру примирення за згодою всіх заінтересованих сторін має 
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бути підкріплено забороною страйків і локаутів на час тривалості процедури 

примирення. Другий шлях – це добровільний арбітраж. Якщо за угодою між 

заінтересованими сторонами конфлікт передано на остаточне вирішення 

арбітражного органу, сторонам рекомендується утриматися від проведення 

страйків і локаутів на період розгляду питання цим органом і визнати арбітражне 

рішення [132].  

За Законом України «Про порядок вирішення трудових спорів 

(конфліктів)» після виникнення трудового спору чи трудового конфлікту може 

бути організована примирна комісія з представників сторін. Це спеціальний 

орган, що створюється для вироблення рішення, яке може задовольнити обидві 

сторони колективного трудового спору. У разі потреби примирна комісія може: 

(а) залучити до свого складу незалежного посередника і (б) здійснити 

консультації зі сторонами колективного трудового спору (конфлікту), 

центральними й місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування чи іншими заінтересованими суб’єктами. На сторони 

колективного трудового спору (конфлікту) покладається зобов’язання надавати 

примирній комісії інформацію, необхідну для ведення переговорів. Її рішення 

оформлюється протоколом, має для сторін конфлікту обов’язкову силу й 

виконується в порядку і строки, встановлені цим документом. Після прийняття 

рішення щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) ця комісія 

припиняє свою роботу.  

Іншим суб’єктом, який сприяє розв’язанню трудових спорів (конфліктів), 

виступає незалежний посередник – особа, визначена сторонами спільно, яка 

сприяє встановленню взаємодії між останніми, проведенню переговорів і бере 

участь у підготовці примирною комісією взаємоприйнятного рішення. 

Наступним органом, що сприяє даному процесу, є трудовий арбітр (тобто 

третейський суд), що складається із залучених сторонами фахівців, експертів та 

інших осіб і приймає рішення по суті трудових конфронтацій. Трудовий 

арбітраж утворюється з ініціативи однієї зі сторін або незалежного посередника 

у триденний строк у разі: 
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– неприйняття примирною комісією погодженого рішення щодо 

розв’язання колективного трудового спору (конфлікту) про встановлення нових 

або зміну існуючих соціально-економічних умов праці чи виробничого побуту, а 

також про укладення або зміну колективного договору, угоди; 

– виникнення колективного трудового спору (конфлікту) про виконання 

колективного договору, угоди або окремих їх положень про невиконання вимог 

законодавства про працю.  

Як установлено в розглядуваному Законі, чисельний і персональний склад 

трудового арбітражу визначається за згодою сторін. Колективний трудовий спір 

(конфлікт) розглядається арбітражем за обов’язкової участі представників 

останніх, а за необхідності – представників інших заінтересованих органів та 

організацій. 

Органом, задіяним у даному процесі, є також Національна служба 

посередництва і примирення, створена Президентом України з метою: 

(а) сприяння поліпшенню трудових відносин, (б) запобігання виникненню 

колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування, (в) сприяння 

своєчасному їх вирішенню і (г) здійснення посередництва для їх розв’язання. 

Національна служба посередництва і примирення складається з 

висококваліфікованих фахівців та експертів з питань вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів). Її рішення мають рекомендаційний характер, 

повинні обов’язково розглядатися сторонами колективного трудового спору 

(конфлікту) й відповідними центральними або місцевими органами виконавчої 

влади й органами місцевого самоврядування. Фінансування Служби 

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. 

До компетенції Національної служби посередництва і примирення 

належать: (а) здійснення реєстрації висунутих працівниками вимог і 

колективних трудових спорів (конфліктів); (б) аналіз цих вимог, виявлення й 

узагальнення причин конфронтації, підготовка пропозицій для її усунення; 

(в) підготовка посередників та арбітрів, які спеціалізуються на розв’язанні 

колективних трудових спорів (конфліктів); (г) формування списків арбітрів і 
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посередників; (ґ) перевірка (в разі необхідності) повноважень представників 

сторін колективного трудового спору (конфлікту); (д) посередництво у 

вирішенні останнього; (е) залучення до участі у примирних процедурах 

народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого 

самоврядування. 

При досягненні сторонами згоди по всіх спірних питаннях відносини 

соціального партнерства вважаються припиненими. 

Таким чином, припиненням соціально-партнерських відносин є момент 

примирення сторін спору (конфлікту), що виявляється в узгодженні всіх спірних 

питань і в оформленні рішень у законодавчо встановленому порядку. 

Досягнення такого результату можливе в результаті: а) соціального діалогу, 

тобто мирного вирішення конфронтацій, (б) примирних процедур як підсумку 

діяльності органів, утворених у спеціальному порядку.  

Отже, соціальне партнерство в Україні є складним юридичним процесом, 

якому притаманні всі ознаки правовідносин загалом. Воно утворюється, 

змінюється, розвивається на підставі юридичних фактів. Поглиблене вивчення 

цього алгоритму є вкрай важливим з позиції розвитку здійснення самих 

правовідносин. Процес функціонування правовідносин соціального партнерства 

у трудовому праві є свого роду унікальним серед інших суспільних відносин. 

Причини виникнення, розвиток і припинення соціально-партнерських відносин 

властиві лише цьому виду суспільних відносин. Спеціально для розв’язання 

наявних проблем законодавцем створені й закріплені в нормативно-правових 

актах процедури діяльності й система примирних органів. Незважаючи на це, їх 

законодавче врегулювання потребує вдосконалення й розширення. У низці 

моментів відмічається наявність законодавчих прогалин, відсутність необхідних 

норм. Найголовнішою проблемою вбачається ігнорування цих питань 

вітчизняними дослідниками. Сфера наукових інтересів більшості вчених 

обмежується лише поняттям і сутністю соціального партнерства, що є вагомим 

недоліком правової науки, який все ж буде найближчим часом усунено. 
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Висновки до Розділу 3: 

1. Ознаками правовідносин соціального партнерства у трудовому праві 

України є: 1) наділення суб’єктів правовідносин соціального партнерства як 

спільними, так і протилежними інтересами; 2) багаторівневість правовідносин 

соціального партнерства; 3) чітко визначений суб’єктний склад правовідносин 

соціального партнерства на кожному з рівнів його здійснення; 4) вольовий 

характер правовідносин соціального партнерства; 5) охорона державою інтересів 

суб’єктів правовідносин соціального партнерства; 6) можливість (а в деяких 

випадках і необхідність) участі колективних суб’єктів у правовідносинах; 

7) можливість здійснення як двостороннього, так і тристороннього 

співробітництва; 8) спрямування процесу на досягнення між сторонами 

консенсусу як кінцевої мети правовідносин соціального партнерства у 

трудовому праві, на реалізацію прав і задоволення інтересів усіх суб’єктів; 

9) досліджувані правовідносини не обмежуються часом, їх тривалість прямо 

залежить від ефективності співробітництва сторін; 10) спрямованість 

правовідносин соціального партнерства переважно на регулювання соціально-

трудових і пов’язаних з ними відносин. 

2. Під структурою правовідносин соціального партнерства потрібно 

розуміти їх внутрішню організацію, що передбачає наявність: (а) суб’єктів, які 

представляють працівників, роботодавців і державу, (б) об’єкта у вигляді 

спірних правовідносин чи трудового конфлікту, (в) змісту у формі взаємних прав 

та обов’язків їх учасників і (г) постійного взаємозв’язку між указаними 

елементами, що забезпечують їх функціонування. 

3. До елементів структури правовідносин соціального партнерства 

необхідно віднести: (а) суб’єктів правовідносин, (б) об’єкт правовідносин і 

(в) зміст правовідносин. Детально проаналізуємо кожен з них. 

4. Змістом правовідносин соціального партнерства є такі основні, 

фундаментальні для трудової сфери права їх учасників:  

– на гідні умови й гідну ефективність праці;  

– на прийняття юридичних рішень;  
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– на поліпшення фінансового й соціального становища; 

– на вимогу від іншої сторони виконання взятого нею обов’язку; 

– на примусове виконання взятого обов’язку;  

– на можливість користуватися на підставі цього права певними 

соціальними благами, 

– на рівність та на інші права, вичерпний перелік яких в даному напрямі 

визначити неможливо. 

5. Обов’язками учасників правовідносин соціального партнерства є:  

– необхідність здійснювати певні дії або утримуватися від них;  

– потреба реагувати на законні вимоги уповноваженого суб’єкта;  

– обов’язок нести відповідальність за невиконання цих вимог;  

– необхідність не перешкоджати суб’єктові користуватись тим благом, на 

яке він має право. 

6. Виникнення правовідносин соціального партнерства у трудовому 

праві – це процес їх зародження, під час якого відбувається настання 

юридичного факту, пов’язаного з появою розбіжностей між сторонами трудових 

правовідносин і формуванням взаємних претензій сторін. 

7.  Передумовами виникнення правовідносин соціального партнерства 

є: (а) наявність нормативної бази, (б) правосуб’єктність сторін, (в) виникнення 

розбіжностей між працівником і роботодавцем, (г) формулювання вимог і 

повідомлення про це роботодавця у законодавчо встановленому порядку. 

8. До причин розвитку правовідносин соціального партнерства 

віднесено: (а) виникнення трудового спору чи трудового конфлікту, (б) відмова 

вирішити суперечності мирним шляхом. 

9. Моментом припинення соціально-партнерських відносин є 

примирення сторін спору (конфлікту), що виявляється в узгодженні всіх спірних 

питань і в оформленні рішень у законодавчо встановленому порядку. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

 

4.1 Структура механізму правового регулювання соціального 

партнерства у трудовому праві України 

Нагальна потреба формування якісно нового механізму правового 

регулювання соціального партнерства у трудовому праві України пов’язана з 

різким переходом держави від комуністичної економіки до ринкової. До того ж 

відокремлення приватного сектора (бізнесу) від державного, формування 

інституту приватної власності зумовили якісно нову зміну у приватноправових 

відносинах, зокрема у відносинах між працівниками й роботодавцями. 

Актуальність послідовного дослідження структури механізму правової 

регламентації соціального партнерства пояснюється тим, що станом на сьогодні 

його вітчизняна модель мало відповідає міжнародним стандартам. Доволі 

актуальною є проблема соціального партнерства поряд із застарілим Кодексом 

законів про працю України. Протиріччя полягає в тому, що реформування 

інституту соціального партнерства не може здійснюватись ізольовано від 

трудового законодавства. Актуальність дослідження окресленої тематики 

підсилюється ще й тим що в юридичній літературі з трудового права відсутній 

одностайний підхід до розгляду структури механізму правового регулювання 

соціального партнерства. 

Системний аналіз цієї структури є черговим і необхідним етапом, по-

перше, в дослідженні всього соціального партнерства і, по-друге, в розробленні й 

наведенні основних напрямів гармонізації національного законодавства у 

зазначеній сфері до міжнародних стандартів. Більше того, загальновизнаною в 

Україні є потреба у проведенні реформи існуючої моделі соціального 

партнерства. 

Вивченням структури механізму правового регулювання соціального 

партнерства в певній мірі займалися такі вчені як О.Т. Барабаш, Н.Б. Болотіна, 
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В.С. Венедиктов, Н.Д. Гетьманцева, Г.С. Гончарова, В.Я. Гоц, С.В. Дріжчана, 

П.І. Жигалкін, Д.О. Карпенко, Р.І. Кондратьєв, Л.І. Лазор, А.Р. Мацюк, 

П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, В.Г. Ротань, М.П. Стадник, 

Б.С. Стичинський, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко.  

Однак варто зазначити, що названі вчені у процесі наукових досліджень 

лише дотично, а не комплексно аналізували окреслену тему. Сьогодні вітчизняна 

доктрина не містить послідовного й цільового вивчення структури механізму 

правового регламентування соціального партнерства у трудовому праві. В 

наявних наукових роботах структура цього механізму досліджується поверхнево. 

Отже, порушена нами проблема є малодослідженою й вимагає самостійного 

системного і ґрунтовного аналізу. 

Розглядаючи питання структури механізму правового регулювання 

соціального партнерства, перш за все, треба проаналізувати конструкцію 

«механізм правового регулювання», але, перш за все, необхідно вказати, що 

механізм – система тіл, що призначена для перетворення руху одного або 

декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості 

машин і застосовується в різноманітних технічних об’єктах. Термін «механізм» 

застосовується і у дослідженні суспільних явищ та процесів [275, с. 297]. Також, 

у науковій літературі під механізмом розуміють спосіб функціонування, сис те-

му засобів впливу [276, с. 97]. 

Поряд з категорією механізм правового регулювання, вио кремлюють кате-

горію правовий механізм. Досить вдало, на нашу думку, сформулював бачення 

сутності правового механізму К. В. Шундіков, який зазначає, що правовий 

механізм являє собою необхідний та достатній для досягнення конкрет ної 

юридичної цілі системний комплекс юридичних засобів, організованих 

послідовно і діючих поетапно, відповідно до нормативно заданої схеми (про-

цедури) [277, с. 42]. Зазначене свідчить, що правовий механізм – це певна 

конструкція, яка передбачає дію послідовно організованих юридичних засобів, 

які дають мож ливість досягти конкретну юридичну ціль з дотриманням 

відповідної процедури. Кожна ланка такого механізму є самостійним 
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комплексом юридичних засобів. Правові механізми притаманні як теорії 

держави і права, так і різним галузям права. Так, в конституційному праві існує 

правовий механізм проведення виборів, механізм формування уряду; в 

кримінальному процесуальному праві, механізм порушення та розгляду 

кримінальної справи; в цивільно-процесуальному праві, механізм розгляду 

цивільної справи, тощо [278, с. 13] 

 Звернімо увагу на те, що в юриспруденції в цілому можна виокремити 

декілька наукових підходів до розуміння змісту поняття «механізм правового 

регулювання». Умовно можна виокремити 4 наукові концепції до розуміння цієї 

правової категорії, а саме: (а) інструментальну (С.С. Алексєєв, В.Б. Ісаков), 

(б) діяльнісну (В.М. Горшеньов, С.О. Комаров), (в) системну (В.О. Шабалін, 

С.П. Нарикова), (г) комплексну (І.О. Галаган, М.І. Матузов) [279, с. 75-78].  

Цілком закономірним, на нашу думку, є те, що окреслене поняття 

методологічно розглядається в різних змістовних площинах, що зумовлюється, 

по-перше, тим, що воно використовується в різних галузях права 

(конституційного, адміністративного, цивільного, трудового та ін.); по-друге, 

воно може розглядатися через призму різних наукових завдань і цілей; по-третє, 

досліджуване поняття є загальним у сфері юриспруденції, а значить, ним можна 

оперувати на різних рівнях правової регламентації, а також на різних рівнях 

наукових доктринальних досліджень. 

Цілком погоджуємося із Ю.В. Кривицьким, який відзначає, що 

всестороння наукова рефлексія сутності категорії «механізм правового 

регулювання» має ґрунтуватися на лінгвістичному вивченні слів, що утворюють 

її назву. На підставі проведеного етимологічно-значеннєвого аналізу можемо 

констатувати, що кожне зі слів, які складають конструкцію «механізм правового 

регулювання», є полісемічним. Це, у свою чергу, вже на словесному рівні 

ускладнює однозначне її трактування. Однак наявний лінгвістичний субстрат 

розглядуваного поняття дозволяє ідентифікувати його як систему правового 

інструментарію, за допомогою якої досягається певний рівень урегульованості 

суспільних відносин [279, с. 75]. Відтак у процесі здійснення аналізу структури 
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механізму правового регулювання соціального партнерства поетапно розкриємо 

юридичну природу термінів, які є складниками цієї правової категорії. 

В основі поняття «механізм правового регулювання» лежить насамперед 

зміст терміна «правове регулювання». Наголосимо, що сьогодні в середовищі 

правознавців немає однозначного доктринального розуміння сутності правового 

регулювання. А тому аналіз основних наукових концепцій щодо розгляду 

сутності, з одного боку, правового регулювання, а другого – структури 

механізму правового регулювання є досить актуальним.  

Принципово важливою умовою осмислення поняття «правове 

регулювання» є його розмежування з поняттям «правовий вплив». Сучасні вчені-

правники (С.В. Бобровник, О.М. Мельник, О.Ф. Скакун, Т.І. Тарахонич та ін.) 

трактують останнє як узятий в єдності й різноманітті весь процес впливу права 

на суспільне життя, на свідомість і поведінку людей як правовими, так і 

неправовими засобами. Отже, правове регулювання – це форма, складова 

частина правового впливу, яка фактично визнається явищем, що охоплює всі 

можливі форми взаємодії права й соціальної дійсності [279, с. 75]. 

С.Л. Лисенков, у свою чергу, стверджує, що позиція, згідно з якою правове 

регулювання одночасно є правовим впливом (або формою його прояву) не є 

бездоганною, хоча при цьому визнається існування між ними суттєвих 

відмінностей насамперед юридичного характеру [280, с. 249]. 

Ми повністю розділяємо твердження науковців щодо розмежування 

категорій «правове регулювання» і «правовий вплив» і вважаємо, що під 

першою треба розуміти впорядковану дію системи правових норм, спрямовану 

на регламентацію динамічних суспільних відносин, тобто на врегулювання 

суспільних відносин. Причому механізм правового регулювання є складником 

правового регулювання, оскільки у своєму змісті він опосередковує правові 

засоби, використовувані при цьому регулюванні. Ототожнення понять «правове 

регулювання» і «механізм правового регулювання» вважаємо методологічною 

помилкою. Останнє зумовлюється тим, що правове регулювання є тільки однією 
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складовою частиною правового впливу, який може виявлятись у 

найрізноманітніших формах. 

Правове регулювання завжди здійснюється завдяки особливому 

інструментарію, притаманному лише правовому механізму, покликаному 

юридично гарантувати досягнення цілей, які ставить законодавець, видаючи або 

санкціонуючи юридичні норми в межах певних типів – моделей юридичного 

впливу [281, с.348]. На нашу думку, правове регулювання спрямовано на 

досягнення загального правопорядку й соціального добробуту всього населення. 

Цей варіант є характерним для соціальної правової держави, де найвищою 

соціальною цінністю є людина.  

Як підкреслює С.В. Бобровник, правове регулювання становить собою 

логічний процес, що складається з таких елементів, як предмет, способи й 

механізм правового регулювання суспільних відносин [282, с. 104]. Ми повністю 

поділяємо тезу, що механізм правового регулювання є складовим елементом 

самого правового регулювання. В основі впорядкованого впливу держави на 

регламентацію суспільних відносин лежить саме механізм правового 

регулювання. Слід зауважити, що, аналізуючи останній, не можемо розглядати 

його безвідносно. Мається на увазі, що структура механізму правового 

регулювання може диференціюватися залежно від сфери правового впливу. 

Тому, специфіка суспільних відносин визначає особливості структури механізму 

правового регулювання. 

І.В. Табарін визначає механізм правового регулювання як порядок 

упорядкування суспільних взаємозв’язків, коли в результаті правового впливу 

учасники соціальних відносин набувають взаємозумовлених прав та обов’язків. 

Він включає до механізму правового регулювання 3 стадії – правотворчість, 

правовиконання і правозастосування [283, с. 95]. Ми не погоджуємося з 

наведеною правником структурою механізму правового регулювання, оскільки, 

правотворчість, правовиконання і правозастосування – це категорії іншого 

порядку, що лежать в іншій площині, а тому не можуть бути структурними 
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елементами такого механізму. Зазначені правові категорії характеризують 

скоріше стадійність правового регулювання, а не служать його ознаками. 

Ю.В. Кривицький у результаті проведеного дослідження означених питань 

доходить висновку, що серед сучасних теоретиків права, які трактують механізм 

правового регулювання через систему правових засобів, знайшла підтримку 

позиція, суть якої зводиться до того, що останній охоплює стадії правового 

регулювання, тобто, механізм правового регулювання фактично ототожнюється 

з правовим регулюванням суспільних відносин або включає його (В.В. Лазарєв, 

С.В. Липень, В.Д. Ткаченко, Є.Б. Ручкін). Поява в контексті інструментального 

підходу до розуміння механізму правового регулювання погляду, за якого 

означений механізм охоплює стадії правового регулювання, є результатом 

використання теоретичного потенціалу комплексного (широкого) способу його 

інтерпретації [279, с. 76]. 

Так, С. С. Алексєєв розуміє під механізмом правового регулювання взяту в 

єдності всю сукупність правових засобів, за допомогою яких забезпечується 

правовий вплив на суспільні відносини [284, с. 30]. Автор підкреслює, що за 

допомогою цих засобів не лише впорядковуються суспільні відносини, а і 

здійснюється вплив на свідомість та поведінку суб’єктів. У своїх подальших 

дослідженнях вчений підкреслює, що поняття механізм правового регулювання 

дозволяє не лише зібрати разом всі явища правової дійсності – норми, 

правовідносини, юридичні акти та інші, а і охарактеризувати їх як цілісність, 

показати в системно-динамічному вигляді, що характеризує результативність 

правового регулювання, його здатність гарантувати з правової сторони 

досягнення поставлених законодавцем цілей; висвітлити в зв’язку з цим 

специфічні функції, які виконують ті чи інші явища в правовій системі, показати 

їх зв’язок та взаємодію між собою [285, с. 267]. В свою чергу, О. Ф. Скакун 

вважає, що під механізмами правового регулювання слід розуміти процес 

переведення нормативності права в упорядкованість суспільних відносин, 

здійснюваний за допомогою системи правових засобів і форм з метою 

задоволення публічних і приватних інтересів, забезпечення правопорядку 
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(«належне» у праві стає «сущим», тобто норми права перетворюються на 

правомірну поведінку суб’єктів права) [286, с. 265]. 

А.В. Васільєв, підкреслюючи, що правове регулювання – це система 

державно-правових засобів, за допомогою яких здійснюється вплив права на 

суспільні відносини [287, с. 124]. Поєднуючи інструментальний підхід до 

розуміння механізму правового регулювання з діяльнісним В.М. Горшеньов 

підкреслює, що механізм правового регулювання – це органічна сукупність усіх 

юридичних форм та способів, за допомогою яких здійснюється переведення 

нормативності права в упорядкованість суспільних відносин [288, с. 42]. 

А.Ф. Черданцев, розглядаючи механізм правового регулювання, як взяті в 

єдності та взаємодії всі правові засоби (елементи механізму) за допомогою яких 

здійснюється правове регулювання, підкреслює, що це ідеальна модель, створена 

в результаті спрощення процесу регулювання та відсторонена від будь-яких 

другорядних, несуттєвих моментів. Елементи (блоки) механізму правового 

регулювання, науковець прив’язує до відповідних стадій процесу регулювання 

[289, с. 350].  

Схожою до наведеної є наукова позиція Ю.С. Жарікова, який вказує, що 

механізм правового регулювання повинен складатися із системи не елементів, а 

стадій, кожна з яких становить собою складний, багатоаспектний зміст, 

потребуючий окремого вивчення [290, с. 37]. А.О. Абрамова ж розглядає цю 

конструкцію як організований нормативно і здійснюваний послідовно 

комплексний процес, спрямований на результативне втілення правових норм у 

життя за допомогою адекватних правових засобів. Під час осмислення його 

структури дослідниця теж виокремлює стадії механізму правового регулювання, 

а саме: (а) здійснення юридичного факту, передбаченого нормою права, 

(б) реалізація прав та обов’язків [291, с. 12]. О.М. Куракін, у свою чергу, вказує, 

що механізм правового регулювання – це нормативно-організований, послідовно 

здійснюваний комплексний процес, спрямований на результативне втілення 

правових норм у життя за допомогою адекватних правових засобів [292, с. 22]. 

Разом з тим, С.В. Бобровник та Н.М. Оніщенко пропонують відмовитись від 
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розуміння даного механізму лише як діяльності законодавця, що формує норму 

права, надає їй уповноважуючого, зобов’язуючого чи забороняючого характеру, 

та лише як виконання правового припису, підпорядкування забороні суб’єктами, 

яких цей припис стосується [293, с. 15]. 

Звернімо увагу на те, що в рамках нашого монографічного дослідження 

структури механізму правового регулювання соціального партнерства 

методологічно непослідовним і недоцільним є трактування механізму правового 

регулювання як упорядкованої системи стадій регламентації суспільних 

відносин. Механізм правового регулювання теоретично можна вважати 

процесуальною системою стадій, які пов’язуються зі встановленням правил 

поведінки, їх виконанням і правозастосуванням. Означений варіант розуміння 

може розглядатися в рамках галузей конституційного або ж адміністративного 

права. Однак у нашому випадку під поняттям «механізм правового 

регулювання» будемо мати на увазі систему правових засобів, які в сукупності 

забезпечують дієвий і впорядкований вплив на врегулювання суспільних 

відносин у конкретно визначеній сфері, в межах окресленого простору й часу. 

У той же час, структуру механізму правового регулювання можна 

розглядати і як систему, матеріально наповнену правовими засобами як 

самодостатніми елементами правового регулювання. Водночас система останніх 

утворює механізм правового регулюванням. Саме цей варіант лежатиме в 

підґрунті нашого аналізу структури механізму правового регулювання 

соціального партнерства. Вважаємо, що зазначені два концептуально різні 

методологічні підходи до розуміння механізму правового регулювання 

диференціюються залежно від призми, через яку, власне, й усвідомлюється сам 

механізм правового регулювання, тобто через процесуальний або матеріальний 

аспекти.  

Підвалини механізму партнерських відносин складають: (а) форми, 

методи, способи, процедури й технології взаємодії (сукупність методів і 

процедур), (б) система контролю виконання прийнятих договорів (угод), а також 

(в) організаційно-функціональні структури (органи) на всіх рівнях соціального 
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партнерства. Досліджуваний механізм характеризується постійно діючим 

переговорним процесом [159, с. 56]. В.Д. Сорокін пропонує розглядати механізм 

правового регулювання як юридичну процедуру, за допомогою якої правове 

регулювання породжує юридичні наслідки. Механізм правового регулювання 

необхідно розуміти у вигляді системи тісно взаємодіючих елементів – предмета, 

методу і процесу правового регулювання [294, с. 34]. Такий підхід можна 

вважати загальнотеоретичною характеристикою розглядуваного поняття. Є сенс 

відзначити, що безперечним є той факт, що механізм правового регулювання 

породжує юридичні наслідки, адже за його допомогою, власне, і здійснюється 

правове регулювання. У будь-якому випадку він служить фундаментом при 

впорядкуванні суспільних відносин, постійно породжуючи юридичні наслідки.  

Л.А. Юзик дійшла висновку, що під механізмом соціального партнерства, 

як елемента його системи в цілому, розуміють сукупність методів та 

інструментів, за допомогою яких забезпечується досягнення партнерської 

взаємодії сторін. Як будь-який механізм, він має низку важелів, взаємодія яких 

сприяє досягненню цільової функції. Найважливішими елементами механізму 

соціального партнерства вона називає: а) тривалий переговорний процес між 

представниками інститутів соціального партнерства; б) установлення й 

дотримання процедур узгодження інтересів і позицій сторін; в) кодифікування 

відносин партнерства в законах, нормативних документах органів державного 

управління; г) систему контролю за виконанням прийнятих договорів та угод; 

ґ) роботу експертів партнерських відносин, які аналізують стан і перспективи 

розвитку системи соціального партнерства; д) доведення ідей соціального 

партнерства до широких верств населення [193, с. 226]. Наведена наукова 

позиція, на нашу думку, ідентифікує не елементи структури механізму правового 

регулювання соціального партнерства, а його окремі ознаки або ж 

характеристики. Коли ж ідеться про структуру цього механізму, методологічно 

послідовним є його тлумачення як упорядкованої системи елементів або ж стадій 

залежно від того, яку мету перед собою ставить дослідник. Але виокремлення 

ознак та/або характеристик соціального партнерства як елементів структури 
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механізму правового регулювання соціального партнерства у трудовому праві 

України на сьогодні залишається не обґрунтованим. 

Т.І. Тарахонич виокремлює два способи визначення елементів механізму 

правового регулювання. Перший з них – це широкий підхід, відповідно до якого 

означений механізм охоплює значну сукупність елементів, які беруть участь у 

процесі впорядкування суспільних відносин, а саме: норми права, нормативно-

правові акти, юридичні факти, правовідносини, тлумачення, реалізація права, 

законність, правосвідомість, правова культура, правомірна поведінка, 

протиправна поведінка, юридична відповідальність. Другий спосіб є вузьким і 

включає тільки ті елементи, що становлять основу регулятивної функції права, 

серед яких слід виділити норми права, нормативно-правові акти, 

правовідносини, реалізацію права і законність [295, с. 105, 106]. 

Підкреслимо, що ці способи тією чи іншою мірою характеризують окремі 

юридичні або соціальні ознаки структури механізму правового регулювання. 

Однак вони не є елементами структури останнього, бо відображають тільки 

якісну характеристику цього механізму, не будучи його складовими частинами. 

На наше переконання, структурними складниками механізму правового 

регулювання виступають саме правові засоби, тобто конкретні юридичні 

механізми, які, з одного боку, є самодостатніми джерелами правового 

регулювання, з другого – утворюють єдину систему механізму правового 

регулювання у відповідній сфері суспільних відносин. Варто наголосити, що не 

слід ототожнювати ознаки (атрибути) правового регулювання і складові 

елементи механізму правового регулювання. 

Ю.В. Кривицький вказує, що, беручи до уваги висловленні в загальній 

теорії права міркування, доцільно вирізняти такі основні стадії правового 

регулювання: а) видання норм права та їх загальна регулююча дія на суспільні 

відносини (їх правова регламентація); б) виникнення суб’єктивних прав і 

юридичних обов’язків у конкретних суб’єктів права на підставі дії правових 

норм та їх реалізація в конкретних правовідносинах, коли ці права й обов’язки 

здійснюються ними на практиці, втілюються в їх фактичній поведінці. 
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Факультативними стадіями правового регулювання він вважає застосування й 

офіційне тлумачення норм права. Водночас, до системи елементів механізму 

правового регулювання вчений відносить такі правові засоби, як норми права, 

правовідносини, акти застосування й акти тлумачення правових норм. При 

цьому останні два елементи він називає факультативними [279, с. 77].  

Окреслена позиція науковця ілюструє відмінність внутрішньої структури 

правового регулювання від зовнішнього прояву останнього. Не можна 

ототожнювати механізм правового регулювання зі стадійністю правового 

регулювання, яке розглядається через правотворення і правозастосування. При 

аналізі структурних елементів механізму правового регулювання необхідно 

акцентувати увагу насамперед на системі правових засобів, які є матеріальним 

наповненням і відбиттям правового регулювання. Ознаки правового 

регулювання, у свою чергу, є поняттям набагато ширшим, ніж елементи 

механізму правового регулювання, оскільки вони ідентифікують і відображають 

якісно-функціональні особливості правового регулювання. 

Для повноти аналізу сутності механізму правового регулювання, важливо 

також навести наукову позицію О.В. Радченка, який виділяє характерні ознаки 

будь-якого механізму: (а) він є продуктом організованої діяльності, (б) має мету 

або функцію, (в) містить послідовність дій, має певний вид руху, (г) передбачає 

переважно односторонній вплив з чітко означеним вектором впливу, (ґ) має 

суб’єкта й об’єкт, (д) характеризується жорстким взаємозв’язком, усталеністю 

процесу, правилами взаємодії; (е) його функціонування в ідеалі націлено на 

автоматизм, (є) його побудова має структурно-функціональний характер; (ж) він 

має ознаки відкритої або закритої системи [296].  

Також варто зазначити, що в механізмі правового регулювання важливими 

є й інші, зокрема, соціальні та інформаційні засоби. Вони мають спонукати особу 

до правомірної поведінки, сприйняття обмежень. Заслуговує критики підхід, 

згідно з яким ефективність у праві зводиться до оптимізації його дії, адже термін 

«оптимізація» є не досить конкретним, близьким до філософсько-правового 

розуміння явищ. За основу має бути взято підхід, згідно з яким ефективність 



272 

 

 

права є пов’язаною із метою правового регулювання. Ця мета має відповідати 

об’єктивним закономірностям розвитку суспільства, рівню культури, 

правосвідомості. Отже, ефективність права напряму пов’язана з тим, наскільки 

воно здатне регулювати суспільні відносини залежно від мети правового 

регулювання [297, с. 172, 173]. 

Підтримуючи таку наукову концепцію, вважаємо, що механізму правового 

регулювання притаманні зазначені якісні ознаки, що його можна розглядати 

багатовекторно й аналізувати через призму різних критеріїв. Саме тому 

неможливо сформулювати єдину систему ознак досліджуваного поняття. У той 

же час, як уже було обґрунтовано, не можна зводити ознаки правового 

регулювання до елементів механізму правового регулювання. Ознаки правового 

регулювання повинні бути допоміжним матеріалом стосовно елементів 

механізму правового регулювання, бо останні покликані ширше характеризувати 

сутність досліджуваного поняття. 

Для наведення власної позиції щодо сутності механізму правового 

регулювання соціального партнерства, окрім проаналізованих наукових 

концепцій і доктринальних підходів до розгляду конструкцій «механізм 

правового регулювання» і «структура механізму правового регулювання», 

обов’язково слід дослідити тлумачне термінологічне розуміння слова 

«механізм». Так, у тлумачному словнику з української мови термін «механізм» 

трактується в таких значеннях: (1) як внутрішня побудова, система чого-небудь; 

(2) сукупність станів і процесів, з яких складається певне явище; (3) пристрій, що 

передає або перетворює рух [298, с. 695]. У рамках нашої наукової роботи під 

словом «механізм» будемо мати на увазі внутрішню систему елементів, які в 

сукупності утворюють єдине ціле. 

З огляду на проведений аналіз необхідно зробити висновок, що механізмом 

правового регулювання соціального партнерства є внутрішньо впорядкована 

система правових засобів (нормативно-правові акти, колективні договори, 

принципи, методи, гарантії), які в сукупності й цілісності забезпечують 

ефективне правове регламентування суспільних відносин у сфері взаємозв’язків 



273 

 

 

між державою, працівниками й роботодавцями і забезпечують ефективне й 

реальне соціальне партнерство між усіма сторонами відповідних правовідносин.  

Перед здійсненням аналізу змістовного наповнення конструкцій «механізм 

правового регулювання соціального партнерства» і «структура механізму 

правового регулювання соціального партнерства» необхідно насамперед 

розглянути сутність терміна «структура». 

Сучасний філософський словник визначає структуру (від лат. structure – 

побудова, порядок) як сукупність сталих зв’язків об’єкта, що забезпечують його 

цілісність і зберігають його основні властивості при різноманітних внутрішніх і 

зовнішніх змінах. Цей термін застосовується як у природничих, так і 

гуманітарних науках. В умовах сучасності він досить тісно співіснує з термінами 

«організація» й «система». Спільної точки зору щодо наведених понять не існує, 

але вважається, що «система» є найширшим поняттям, яке виражає всю 

множинність проявів складного об’єкта (його елементи, побудову, зв’язки, 

функції тощо). Ключовим же призначенням структури виступає лише вираження 

нею найбільш сталого й відносно незмінного при різноманітних перетвореннях 

системи. Що стосується організації, то вона покликана віддзеркалювати як сталі, 

так і динамічні характеристики системи, забезпечуючи її функціонування [299, 

с. 613, 614].  

Одночасно звертаємо увагу на недопустимість ототожнення термінів 

«структура» й «система». Так, у Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови наводяться варіанти визначення системи, як-от: (1) порядок, 

зумовлений правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком 

частин; (2) форма організації, побудова чого-небудь; (3) сукупність яких-небудь 

елементів, одиниць, частин, об’єднаних за спільною ознакою, призначенням; 

(4)сукупність способів, методів, прийомів здійснення чого-небудь; (5) побудова, 

структура, що становить єдність закономірно розташованих і функціонуючих 

частин однакового призначення [3, с. 1320, 1321]. Філософське розуміння цього 

слова передбачає сукупність елементів, перебуваючих у певних відносинах і 

зв’язках між собою й утворюючих цілісність [300, с. 408].  
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Якщо провести аналіз вищенаведеного, можна стверджувати, що структура 

є внутрішньою організацією системи. Інакше кажучи, структура робить систему 

структурованою, впорядкованою, послідовною й цілісною, тоді як система сама 

по собі становить сукупність тих чи інших необов’язково однорідних елементів. 

Відтак у рамках нашого монографічного дослідження будемо оперувати 

терміном «структура», яке ідентифікує поняття «організована система 

елементів».  

З урахуванням проведеного аналізу термінології вважаємо, що 

структурними елементами змісту поняття «механізм правового регулювання 

соціального партнерства» виступають такі правові засоби: (а) нормативно-

правові акти соціального партнерства, (б) колективні договори, (в) принципи 

соціального партнерства, (г) методи соціального партнерства, (ґ) гарантії 

соціального партнерства. Ці складники в сукупності є внутрішнім змістовним 

наповненням системи правового регулювання соціального партнерства. 

Розглядаючи структуру механізму правового регулювання соціального 

партнерства, варто погодитися з позицією Г.А. Трунової, яка наголошує, що в 

сучасній юридичній літературі, присвяченій зазначеній проблемі, соціальне 

партнерство розглядається виключно як альтернатива концепції класової 

боротьби. Однак такий підхід є спрощеним, одностороннім, тому що інтереси 

класів власників і найманих працівників першопочатково є діаметрально 

протилежними, що взагалі виключає можливість їх відвертого співробітництва. 

Проте вони повинні взаємодіяти, інакше може виникнути масштабний 

соціальний конфлікт. Це не означає, що між ними не існує протиборства, воно 

набуло інших, упорядкованих форм. Сторони, подібно двом суперникам, 

навчилися домовлятися про примирення, взаємодію й навіть робити вигляд, що 

повністю довіряють одна одній. Дослідниця робить висновок, що соціальне 

партнерство не ліквідовує конфлікт, а певним чином трансформує його у 

співпрацю цивілізованих контрагентів. Це і є прогресивний напрямок у розвитку 

відносин між працею й капіталом, що дозволяє вирішити соціальні проблеми 
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цивілізованим способом – шляхом переговорів, взаємних поступок учасників 

відносин соціального партнерства [301, с. 38, 39]. 

Цілком зрозумілим є факт, що інтереси й цілі роботодавців, з одного боку, 

і працівників – з іншого є антагоністичними, які не тільки не збігаються, а прямо 

суперечать між собою. Роботодавці завжди прагнуть втрачати мінімум часу й 

ресурсів для отримання максимального прибутку. Як наслідок – це відбивається 

на рівні оплати працівників, на їх соціальному забезпеченні й соціальному 

захисті. Саме тому для мінімізації так званої «споживацької експлуатації» 

працівників було розроблено концепцію соціального партнерства, покликану 

підтримувати й забезпечувати добробут усіх сторін. Конфлікт між роботодавцем 

і працівниками не можна ліквідувати остаточно, оскільки ці суб’єкти мають 

взаємосуперечливі інтереси. Водночас концепція соціального партнерства 

досягає мінімізації рівня такого соціального конфлікту й соціальної напруги, 

причому основною спрямованістю партнерства є трансформування соціальної 

напруги на форму співпраці між роботодавцями і працівниками. 

Важливим елементом структури механізму правового регулювання 

соціального партнерства виступають нормативно-правові акти. Формування 

системи таких актів у незалежній Україні розпочалось у 1992 р., коли українські 

профспілки виступили із ініціативою проведення діалогу між ними, 

роботодавцями й державними органами на регулярній основі з метою 

ефективного вирішення соціально-трудових питань та узгодження інтересів 

сторін у неконфронтаційний спосіб [302, c. 146]. Інституційні засади соціального 

партнерства були закладені в 1993 р. з прийняттям Закону України «Про 

колективні договори і угоди», який заклав правовий фундамент укладання й 

виконання колективних договорів та угод з метою регулювання трудових 

відносин та узгодження соціально-економічних інтересів працівників і власників 

підприємств, установ, організацій, а також зі створенням відповідним указом 

Президента України постійно діючого національного тристороннього органу – 

Національної ради соціального партнерства, яку згодом замінила Національна 

тристороння соціально-економічна рада [303]. 
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Таким чином, з проголошенням Україною незалежності (24 серпня 1991 

року) розпочався поступовий процес створення нормативно-правової бази, яка 

визначає підвалини правового регулювання соціального партнерства. Особливо 

актуально акцентувати увагу на тому, що соціальне партнерство формувалося в 

країні під впливом наявної нормативної бази і правової культури СРСР. Цілком 

зрозумілим і загальновизнаним є факт, що радянське законодавство (а значить, і 

законодавство України) у сфері соціального партнерства мало відповідає рівню 

розвитку суспільних відносин. Окрім того, варто пам’ятати, що СРСР не 

передбачав існування ринкової економіки й будь-яких капіталістичних відносин, 

що прямо суперечить сучасним міжнародним принципам демократичної, 

правової й соціальної держави, а також її конституційним принципам. Отже, 

можна стверджувати, що законодавство в царині соціального партнерства почало 

формуватися на підставі нормативної бази СРСР і, відповідно, сьогодні потребує 

якісного перегляду й послідовного реформування. 

Підґрунтя нормативно-правової бази механізму правового регулювання 

соціального партнерства в Україні складають її закони «Про колективні 

договори і угоди», «Про оплату праці», «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)», «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх 

діяльності», «Про соціальний діалог в Україні». Основоположними у сфері 

соціального партнерства є укази Президента України «Про Національну 

тристоронню соціально-економічну раду» й «Питання секретаріату Національної 

тристоронньої соціально-економічної ради» [304]. 

Частиною національного законодавства є також міжнародні нормативно-

правові акти, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та 

інші акти міжнародного права, до яких приєдналась Україна (йдеться передовсім 

про конвенції МОП, зокрема, Конвенцію про застосування принципів права на 

організацію і на ведення колективних переговорів № 98, Конвенцію про 

тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових 

норм № 144 і Конвенцію про сприяння колективним переговорам № 154). 
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При окресленні нормативно-правових підвалин механізму правового 

регулювання соціального партнерства актуально зазначити, що на 

національному рівні постійно діючим органом для ведення соціального діалогу є 

Національна тристороння соціально-економічна рада, до складу якої входять по 

22 представника від Уряду, всеукраїнських профспілкових об’єднань та 

об’єднань роботодавців [305]. Ця Рада виконує консультативно-дорадчі й 

узгоджувальні функції, її діяльність спрямована на вироблення спільної позиції й 

надання органам державної влади узгоджених рекомендацій і пропозицій сторін 

соціального діалогу з питань формування й реалізації державної економічної й 

соціальної політики, а також регулювання трудових відносин. Для ведення 

соціального діалогу в галузі економіки на галузевому рівні сформовані галузеві 

тристоронні соціально-економічні ради, на територіальному – територіальні 

тристоронні соціально-економічні ради [306, с. 624, 625]. Отже, Національна 

тристороння соціально-економічна рада є тим органом, який основною метою 

своєї діяльності має здійснення державного контролю за неухильним 

дотриманням законодавства у сфері соціального партнерства. 

Нормативно-правові акти є правовою основою механізму правового 

регулювання соціального партнерства у трудовому праві України. Зрозуміло, що 

національне законодавство є зовнішньою формою права у відповідній галузі, що 

його частиною є міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою 

України. Помилковим є твердження, що в Україні діє принцип примату 

міжнародного права перед національним. По-перше, при ратифікації будь-якого 

міжнародного документа парламент зобов’язаний усунути всі наявні або ж 

потенційно можливі колізії й суперечності між чинним національним 

законодавством й тими документами, які запроваджуються. По-друге, 

міжнародні нормативно-правові не можуть бути джерелом права в Україні, доки 

їх обов’язковість не буде надана конституційною більшістю Верховної Ради 

України. 

Наступним елементом структури механізму правового регулювання 

соціального партнерства виступають колективні договори. Основною формою 
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здійснення соціального діалогу в Україні є колективні переговори, що 

проводяться з метою укладення колективних договорів (на локальному рівні) та 

угод (на національному, галузевому й територіальному рівнях). Генеральна 

угода, що укладається на національному рівні між Кабінетом Міністрів України, 

всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і всеукраїнськими 

профспілковими об’єднаннями, визначає основні напрями соціально-

економічної політики, принципи трудових відносин, зокрема, щодо мінімальних 

соціальних гарантій оплати праці, умов зростання фондів оплати праці, розміру 

прожиткового мінімуму, соціального страхування, умов охорони праці й 

навколишнього природного середовища. Галузеві, територіальні угоди й 

колективні договори доповнюють і розвивають положення Генеральної угоди. За 

Законом України «Про колективні договори і угоди» їх норми не можуть бути 

нижчими за передбачені в Генеральній угоді, положення якої діють 

безпосередньо і є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами, що 

перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду. Іншими словами, 

Генеральна угода є еталонним зразком загальнонаціонального рівня для всіх 

колективних договорів (угод) регіонального й локального значення. Наголосимо, 

що станом на сьогодні її укладення відбувається із суттєвим запізненням 

означених законами строків. Окремою є проблема здійснення державного 

контролю за чітким і неупередженим дотриманням цього загальнонаціонального 

документа, який практично визначає положення соціального партнерства між 

роботодавцями і працівниками. 

За даними моніторингу виконання Генеральної угоди на 2008-2009 рр. 

(Міністерством соціальної політики України станом на 1 жовтня 2009 року 

повністю було виконано лише 17 пунктів угоди (11,0 %), частково – 10 (6,4 %) 

[307]. Не набагато вищою була й результативність попередньої Генеральної 

угоди: станом на 1 жовтня 2005 р. з 157 її положень було повністю виконано 

тільки 27 її пуктів (18,6 %), частково – 23 (16,4 %). Фахівці Центру О. Разумкова 

цілком слушно зазначають, що «аналіз положень генеральних угод і результатів 

їх виконання свідчить про переважне формальне ставлення насамперед держави 
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та роботодавців як до укладання і змісту зазначених угод, так і до їх дотримання. 

Відповідальність сторін у разі невиконання ними взятих на себе зобов’язань за 

угодами є, як правило, суто символічною. При цьому невиконаними 

залишаються, як правило, положення, що стосуються заробітної плати» [308].  

Наведені статистичні показники ілюструють ставлення роботодавців до 

виконання колективних договорів та інших положень соціального партнерства. 

Основні сучасні цілі держави в досліджуваній сфері – досягнення соціального 

партнерства, реального виконання й ефективності у взаємовідносинах з 

роботодавцями і працівниками. Інакше законодавство хоча і прописуватиме 

гарантії для сторін соціально-трудових відносин, багато його положень все ж 

можуть нівелюватися через відсутність відповідних санкцій. У рамках нашої 

монографічної роботи на рівні самостійного підрозділу зосередимо увагу на 

ступені відповідальності за порушення умов соціального партнерства, оскільки 

ця категорія здатна ефективно стимулювати сторони соціально-трудових 

відносин до неухильного виконання положень законодавства в досліджуваній 

царині. 

Не в повному обсязі виконуються й вимоги галузевих і регіональних угод 

та колективних договорів. За оцінками експертів, їх норми є переважно 

формальними, як і Генеральні угоди, вони мало впливають на реальне становище 

найманих працівників і не визначають належним чином соціально-трудові 

відносини. Через невиконання зобов’язань роботодавцями, колективні договори 

й угоди в Україні поки що не відіграють властивої їм ролі у стабілізації 

соціально-трудових відносин [302, с.18]. 

Колективні договори є другим за значенням (після нормативно-правової 

бази) елементом у структурі механізму правового регулювання. Їх актуальність 

зумовлюється тим, що вони є формою безпосереднього волевиявлення між 

працівниками, з одного боку, й роботодавцем – з іншого. Рівень розвитку 

колективних договорів мало відповідає як чинному національному 

законодавству у сфері соціального партнерства, так і міжнародним принципам у 

цій царині. До того ж окремою проблемою колективних договорів як елемента 
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структури механізму правового регулювання соціального партнерства є 

відсутність системного й послідовного державного контролю за дотриманням 

сторонами вимог до процедури їх укладення, а також до належного виконання 

умов існуючих колективних договорів. 

Одним з основних елементів структури механізму правового регулювання. 

соціального партнерства є його принципи. Із цього приводу цілком 

солідаризуємося з позицією М.Г. Александрова, який відзначив, що неможливо 

задовольнятися тільки аналізом конкретного змісту різних норм права, а треба 

виділяти зміст права також в узагальнених категоріях. Категорією, яка служить 

для узагальнення характеристики змісту всієї системи права або окремих його 

галузей, на його думку, є відповідні принципи права [309, c. 69]. Зазначене 

закономірно ідентифікує значення принципів як вихідних основоположних засад 

законодавства у відповідній сфері. Більше того, методологічно необхідним є 

самостійне їх вивчення як базових ідей концепції соціального партнерства, 

принципи якого у трудовому праві України пронизують всю впорядковану 

систему соціально-трудових відносин між роботодавцями, працівниками й 

державою як сторонами всього соціального партнерства. 

Р.Л. Іванов, досліджуючи проблему генезису принципів права, зазначає: 

що стосується сутності принципів права, то слід вести мову про відправні засади 

самого права, а не про основоположні ідеї правосвідомості. Останні ж мають 

вирішальне значення у встановленні й формуванні принципів, і в цьому плані їх 

основні положення передують своїм корелятам у праві [310, с. 13]. Цілком 

погоджуємося з таким підходом і вважаємо, що принципи соціального 

партнерства лежать у підґрунті цих правовідносин і є основоположними 

засадами в системі права й у системі законодавства. 

Абсолютна більшість учених-правників відзначають, що принципи права є 

категоріями, об’єктивно притаманними праву. Система суспільних відносин 

регулюється не спонтанно, а відповідно до певних принципів, що органічно 

властиві цій системі права. Ці принципи стають реальними й дієвими 

регуляторами поведінки людей, які добре засвоюють загальні вимоги права, не 
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завжди знаючи конкретні його норми, тобто йдеться про суб’єктивне сприйняття 

принципів. Ґрунтуючись на цьому, принципи права пропонуємо розглядати з 

урахуванням єдності й особливостей об’єктивного й суб’єктивного аспектів [311, 

с. 11]. Принципи соціального партнерства закономірно лежать в основі 

структури механізму правового регулювання. Більше того, вони тісно пов’язані з 

усіма іншими структурними елементами цього механізму. 

Основоположним принципом соціального партнерства є принцип свободи 

асоціацій, який включає право працівників і підприємців створювати на свій 

вибір організації і вступати до них. Цей принцип закріплено Конвенцією МОП 

про свободу асоціації і захист права на організацію. Вільна реалізація останнього 

забезпечується дотриманням двох умов: (а) забороною дискримінації й вільним 

створенням організації без попереднього дозволу, а також (б) самостійним 

урегулюванням внутрішньоорганізаційної діяльності. Заборона дискримінації 

означає недопущення будь-яких дискримінаційних обмежень щодо кола осіб, які 

мають право на об’єднання (за ознакою статі, професії, громадянства, кольору 

шкіри, раси, віросповідання або політичних поглядів) [158, c. 246, 247].  

Принцип свободи асоціацій є тим принципом соціального партнерства, з 

якого закономірно випливають усі інші принципи в розглядуваній сфері. Він 

ілюструє характер внутрішньоорганізаційної діяльності працівників і 

роботодавців, характер колективних договорів та угод, а також усього 

соціального партнерства. Цей принцип свободи асоціацій знайшов своє втілення 

й у ст. 36 Конституції України, якою закріплюється право на об’єднання, 

включаючи право створювати професійні спілки для захисту своїх інтересів, із 

зауваженням, що ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке 

об’єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до 

політичних об’єднань або громадських організацій. Досліджуваний принцип 

органічно випливає з принципу свободи особи. Можливість утворювати 

об’єднання роботодавцями або ж працівниками є важливою умовою 

колективного захисту їх прав у сфері соціального партнерства. Такі колективні 
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утворення є однією з базових умов наявності ефективної моделі соціального 

партнерства в Україні. 

У ст. 6 Закону України «Про колективні договори і угоди» закріплено 

заборону будь-якого втручання в законні права працівників та їх представників, 

яке може обмежити або заборонити їх здійснення з боку органів представницької 

й виконавчої влади чи господарського управління, політичних партій, власників 

або уповноважених ними органів при укладенні й виконанні колективних 

договорів та угод. Не допускається ведення колективних переговорів, укладення 

колективних договорів та угод від імені працівників організаціями або органами, 

які створені або фінансуються власниками чи уповноваженими ними органами й 

політичними партіями. Якщо інтереси трудового колективу представляє 

профспілковий орган, інтереси власника чи уповноваженого ним органу не 

можуть представляти особи, які є членами виборного органу цієї профспілки. 

Ще одним не менш важливим принципом соціального партнерства є 

«трипартизм» – принцип тристороннього співробітництва. Першопочатково він 

знайшов своє відбиття у структурі МОП, де проблема праці вирішувалася 

представниками трьох сторін – делегацій від уряду держав, профспілок і 

роботодавців [301, с. 46]. На зміну теорії невтручання держави у відносини між 

союзами працівників і роботодавців, яка характерна була для стадії раннього 

домонополістичного капіталізму, приходить теорія тристороннього консенсусу, 

закріплена в Конвенції про тристоронні консультації для сприяння застосуванню 

міжнародних трудових норм № 144. Звертаємо увагу на те, що визначення 

«держави» як самостійної, третьої сторони у соціально-трудових відносинах 

стало еволюційним прогресом правової думки міжнародної спільноти. До цього 

моменту соціальне партнерство існувало більше номінально, аніж фактично, бо 

акцент ставився на капіталістичні, індустріальні відносини, а не на права 

працівників. Усвідомлення й визнання того, що працівники є слабшою стороною 

в соціально-економічному плані стало поштовхом до формування нової 

концепції соціального партнерства в умовах, з одного боку, ринкової економіки, 
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з другого – в умовах демократичного суспільства, де панує принцип 

верховенства права. 

Поняття «трипартизм» охоплює всі питання, які в єдиній системі 

соціального партнерства визначають структуру, функціонування і прерогативи 

різних сторін у виробничих відносинах, мирні взаємовідносини між ними 

(двосторонні колективні договори, тристоронні консультації й переговори між 

урядом, роботодавцями і працівниками у прийнятті рішень на підприємстві та 

ін.) [158, c. 248, 249]. Суть принципу трипартизму на практиці полягає в тому, 

що, наприклад, у країнах з розвиненою ринковою економікою держава бере на 

себе роль соціального партнера при укладенні загальнонаціональних угод з 

питань праці або регулярно проводить консультації з організаціями роботодавців 

і працівників з основних питань у сфері праці. Для досягнення зазначених цілей 

створюються тристоронні комісії [18, c. 91].  

Цей принцип лежить у підґрунті соціального партнерства, адже завдяки 

ньому досягається ефективний механізм соціально-трудових домовленостей між 

роботодавцями і працівниками. При цьому надзвичайно важливим є державний 

контроль за дотриманням сторонами законодавства України в царині 

соціального партнерства, а також умов колективних договорів (угод). Державні 

гарантії попередження, присікання й захисту – це умови належного виконання 

сторонами своїх взаємних зобов’язань. Актуально відзначити, що механізм 

забезпечення охорони та захисту прав сторін соціально-партнерських відносин 

повинен бути послідовним і дієвим. Станом на сьогодні в багатьох своїх 

аспектах механізм правового регулювання соціального партнерства не визначає 

чітких алгоритмів притягнення особи до відповідальності за порушення окремих 

положень соціально-трудових відносин. Проблеми відповідальності сторін у 

соціальному партнерстві, а також проблеми притягнення правопорушників до 

відповідальності буде предметом нашого самостійного наукового дослідження в 

рамках цього розділу монографії. 

Розглянемо далі ще такий правовий принцип, як добровільне й 

рівноправне партнерство. Конвенція МОП про право на організацію і на ведення 
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колективних переговорів підкреслює, що там, де це необхідно, повинні 

застосовуватися заходи, що мають відповідати умовам країни, з метою 

стимулювання і сприяння повному розвитку й використанню процедури ведення 

колективних переговорів на добровільних засадах між підприємствами і 

працівниками шляхом укладення колективних договорів. Відповідно до 

Конвенції МОП про тристоронні консультації для сприяння застосуванню 

міжнародних трудових норм № 144 учасники соціально-партнерських відносин 

повинні бути представлені рівноправно в будь-яких органах через 

посередництво яких здійснюються консультації. 

За Конвенцією МОП про свободу асоціації і захист права на організацію 

профспілкам та організаціям роботодавців надані рівні права на асоціацію й на 

рівні засоби захисту цих прав [158, c. 249, 250]. Зазначене положення названого 

міжнародного документа має принципово важливе значення. По-перше, не 

здійснюється позитивної дискримінації щодо об’єднань працівників; по-друге, 

організаціям працівників надаються такі ж права, як і роботодавцям. Якщо ж 

законодавством надаються переваги роботодавцям або працівникам, то 

соціальне партнерство не можливе. У такому разі одна зі сторін є пригніченою, 

невдоволеною, що, у свою чергу, не тільки не налагоджує співпрацю в 

соціально-трудовій сфері, а, навпаки, породжує нову хвилю соціальних 

антагонізмів. 

Принцип обов’язковості й належного виконання колективних угод, 

укладених в результаті колективних переговорів, надає надійності правовому 

механізму соціального партнерства. При цьому принцип добровільності 

реалізується на етапі колективних переговорів, коли сторонами вносяться 

пропозиції щодо змісту колективного договору, а вже з моменту набуття ним 

чинності застосовується вимога його обов’язковості для сторін. Згідно з 

Рекомендацією МОП такі договори укладаються в письмовій формі 

представниками сторін, належним чином обраними й уповноваженими 

відповідно до законодавства країни. Кожен колективний договір має 
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зобов’язувати сторони, які його підписали, а також осіб, від імені яких його 

укладено [312].  

Резюмуючи викладене, відзначимо, що структурним елементом механізму 

правового регулювання соціального партнерства виступають принципи: 

(а) свободи асоціації, (б) «трипартизму», (в) добровільного й рівноправного 

партнерства, (г) обов’язковості й належного виконання колективних договорів та 

угод. Одночасно необхідно наголосити, що окреслені принципи лежать в основі 

механізму правового регулювання соціального партнерства. 

Варто відзначити, що в наукових публікаціях можна також знайти й інші 

варіанти щодо виокремлення принципів соціального партнерства, приміром, 

принципи багаторівневого співробітництва [301, с. 47], а також примирно-

третейського й арбітражного вирішення трудових конфліктів [197, c. 250, 251]. 

Зазначені принципи є похідними ознаками соціального партнерства й не є 

обґрунтованим у літературі їх виокремлення як самостійних. Вони органічно 

випливають з наведених нами основоположних принципів, які є вихідними 

засадами системи соціального партнерства в Україні. Більше того, поділ 

основоположних принципів на підпринципи є методологічно непослідовним, 

хоча такий підхід може бути виправданим для наочної ілюстрації складної 

структури й багатоаспектності того чи іншого принципу. 

Досить важливе місце в структурі механізму правового регулювання 

соціального партнерства займають його методи. Методи соціального 

партнерства деталізують партнерські відносини між різними суб’єктами. Вони 

мають певну специфіку. У найзагальнішому варіанті методи можуть бути: 

(а) прямими й непрямими, (б) проблемно орієнтованими й ситуативними, 

(в) програмними й одиничними, (г) загальними й частковими. Проблемно 

орієнтовані припускають знання тенденцій і закономірностей розвитку 

партнерських відносин і побудову різного роду програм, планів, заходів щодо 

вирішення виникаючих проблем. Їх рекомендується використовувати на трьох 

рівнях – державному, територіальному й на рівні конкретного підприємства. 

Ситуативні методи, як правило, зумовлені тимчасовими змінами в середовищі 
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економічного й соціального відтворення людини. Вони припускають оперативне 

регулювання виникаючих суперечностей. Ситуативне розуміння припускає 

оперативний вплив, регулювання економічної ситуації й вирішення питань до 

того, як вони трансформуються в невирішальну проблему. Програмні методи 

соціального партнерства не можуть застосовуватись ізольовано від питань 

програмного перетворення економічної, соціальної й політичної системи, тобто 

програма соціального партнерства з певних проблем є частиною цілого, 

частиною загальних програмних перетворень. Те саме стосується й одиничних, 

приватних і загальносистемних методів. Загальносистемні методи – це ті засоби, 

що забезпечують багатоінструментальність вирішення проблем за допомогою 

соціального партнерства. Вони різні за природою, механізмами застосування, 

можливими результатами й оціночними показниками. Серед них виділяють 

організаційні, економічні, правові, управлінські, соціально-психологічні та інші 

методи регулювання процесів взаємодії соціальних верств, професійно-

кваліфікаційних і демографічних груп [57, с. 5, 6]. Отже, методи правового 

регулювання є різноманітними, вони можуть диференціюватися за багатьма 

критеріями в різних галузях законодавства. Методи правового регулювання 

зумовлюються не тільки предметом відповідного механізму, а й системою 

особливостей відносин відповідної сфери – соціальних, економічних, 

політичних, трудових, культурних та ін. Ці методи визначають спрямованість і 

специфіку правового впливу на сторони соціального партнерства. 

Наявні методи регулювання соціально-трудових відносин залежно від 

характеру їх нормативно-правової визначеності (регламентації) поділяються на 

методи (а) формальної регламентації, так званим «продуктом» яких є певні 

норми, процедури, регламенти, зобов’язання у складі законодавчих актів, угод, 

договорів, контрактів, правил тощо, і (б) неформальної регламентації, «продукт» 

яких набуває форми усних домовленостей, зобов’язань, неформальних 

контрактів та ін. За характером керівного впливу на соціально-трудові відносини 

зазначені методи їх регулювання можна поділити на методи (а) прямого 

(директивного) впливу, (б) непрямі й (в) самоуправління [54, с. 155]. 
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В основному методи соціального партнерства характеризуються 

диспозитивністю з елементами імперативності. Диспозитивність суб’єктів 

правовідносин виявляється в тому, що особи на власний розсуд приймають 

рішення стосовно того, вступати чи не вступати у відповідні відносини 

соціального партнерства. Законодавством чітко визначаються й умови, які 

сторони зобов’язані неухильно дотримуватись, а тому принцип свободи 

волевиявлення останніх тут не може мати місця. Для ілюстрації останнього 

можна вказати на імперативну норму про необхідність укладення колективних 

договорів (угод) на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм 

власності. Також можна навести імператив щодо того, що особи можуть 

укладати колективні договори (угоди) в межах, які прямо не суперечать 

законодавству. Наприклад, сторони можуть покращити трудові умови 

працівників (підвищити заробітну плату, надати додаткові відпускні дні, 

передбачити різноманітні соціальні виплати тощо), однак в жодному разі не 

можуть їх погіршити. 

Отже, методи правового регулювання є невід’ємним складовим елементом 

структури механізму правового регулювання соціального партнерства. Це 

зумовлюється також тим, що вони визначають природу суспільних відносин, 

свободу волевиявлення їх сторін і, що головне, – межу свободи суб’єктів 

соціального партнерства. Більше того, ці методи тісно корелюють з предметом 

відповідної галузі законодавства, оскільки зазначені поняття є органічно 

взаємопов’язаними. Варто також наголосити на тому, що методи (як, власне, і 

принципи) є тими основами структури механізму правового регулювання 

соціального партнерства у трудовому праві України, які визначають характер та 

особливості правового впливу у тій чи іншій галузі законодавства.  

Ще одним вагомим елементом структури механізму правового 

регулювання соціального партнерства є його гарантії. Словником української 

мови термін «гарантія» визначається як порука в чомусь, забезпечення чого-

небудь [313, с. 29]. Це слово походить від французького «garantie», яке 

перекладається на українську як «забезпечення, запорука, умова, що забезпечує 
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що-небудь». У сучасній енциклопедичній літературі під конструкцією «гарантії 

прав та свобод людини і громадянина» розуміються умови, засоби і способи, що 

забезпечують здійснення в повному обсязі і всебічну охорону прав та свобод 

індивіда. Терміном «гарантії» охоплюється вся сукупність об’єктивних і 

суб’єктивних чинників, спрямованих на практичну реалізацію прав та свобод, на 

усунення можливих перешкод їх повного й належного здійснення [314]. У 

рамках нашого наукового дослідження під гарантією» будемо розуміти 

нормативно визначені засоби, способи та юридичні механізми, які у своїй 

системі забезпечують ту чи іншу діяльність. 

Г.А. Трунова наводить авторську класифікацію гарантій прав профспілок у 

механізмі соціального партнерства. Це гарантії: (а) діяльності профспілок при 

веденні колективних переговорів та укладенні колективних договорів та угод; 

(б) профспілок щодо права на інформацію; (в) прав профспілок при здійсненні 

контролю за виконанням колективних договорів та угод; (г) працівників 

підприємств, установ та організацій, обраних до профспілкових органів [301, 

с. 127, 128]. Окреслена їх класифікація своїм предметом має однорідну сферу 

прав профспілок. Вважаємо, що вона ілюструє різні сторони діяльності 

професійних спілок та їх об’єднань. До того ж треба мати на увазі, що діяльність 

сторін соціального партнерства є багатовекторною, що, у свою чергу, зумовлює 

багатовекторність гарантій. Такий підхід до аналізу дає можливість 

стверджувати, що не можна обмежуватись однією класифікацією гарантій і в 

такий спосіб зводити до неї всі гарантії сторони соціального партнерства. 

У Конвенції МОП про захист прав представників працівників на 

підприємстві та можливостей, які їм надаються № 135 (1971 р.) закріплена 

доволі значна кількість гарантій соціального партнерства. У ній передбачається, 

що на підприємстві представники працівників користуються ефективним 

захистом проти будь-якої дії, яка може завдати їм шкоди, включаючи звільнення, 

що ґрунтується на їх статусі чи на їх діяльності як представників або на їх участі 

у профспілковій роботі в тій мірі, в якій вони діють відповідно до чинного 

законодавства, колективних договорів або інших спільно погоджених умов [315]. 
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Ці гарантії набули також свого розвитку у ст. 41 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [65]. 

Механізм правового регулювання у своїй структурі обов’язково містить 

гарантії. Саме вони покликані забезпечувати реальне виконання правил 

поведінки сторонами-партнерами. Окрім того, гарантії соціально-партнерських 

відносин належить розглядати як спеціальні правові засоби з охорони 

дотримання законодавства у відповідній царині. Терміни «гарантії» і 

«відповідальність» взаємопов’язані. Відповідальність є логічним юридичним 

результатом порушення законодавства у сфері соціального партнерства. Гарантії 

у структурі механізму правового регулювання є тими правовими засобами, які, 

по суті, становлять собою юридичний алгоритм щодо забезпечення чіткого 

виконання всіма суб’єктами нормативів соціального партнерства. 

Методологічною помилкою є ототожнення понять «принципи соціального 

партнерства» й «гарантії соціального партнерства». Принципи – це 

основоположні засади, на яких побудовано законодавство відповідної сфери, 

тоді як гарантії завжди покликані забезпечувати реалізацію існуючої 

нормативно-правової бази. 

Таким чином, в основі соціального партнерства лежить механізм 

правового регулювання соціального партнерства у відповідній сфері. Як уже 

було нами висвітлено й детально проаналізовано, цей механізм є складним 

структурним юридичним поняттям. Його реформування закономірно сприятиме 

суспільній злагоді й послужить однією з умов для прийняття України до 

Європейського співтовариства як повноправного члена. Підкреслимо, що 

механізм правового регулювання соціального партнерства має ґрунтуватися на 

правових і демократичних принципах свободи особи, толерантності й 

ліберальної економіки. Соціальне партнерство у своєму класичному прояві 

повинно забезпечувати безконфліктне врегулювання соціальних відносин між 

роботодавцями, з одного боку, і працівниками – з другого. 

Удосконалення механізму правового регулювання соціального партнерства 

зумовлено визнанням природного існування в соціумі різноманітних соціальних 
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груп із власними інтересами й функціями, об’єктивності конфлікту їх інтересів і 

боротьби між такими групами. Соціальне партнерство може бути забезпеченим 

лише за наявності відповідного інституціонального і правового середовища. 

Подальше реформування структури розглядуваного механізму має 

здійснюватися на підставі орієнтирів на співробітництво, взаємоповагу, 

соціальну справедливість. Акцентуємо увагу, що надзвичайно актуальним у 

механізмі правового регулювання соціального партнерства є збалансування 

економічного й соціального розвитку суспільства.  

 

4.2 Міжнародно-правове регулювання соціально-трудового 

партнерства i механізм його забезпечення 

 

Розвиток України у векторі інтеграції до Європейського Союзу своїм 

змістом має забезпечення високого і стабільного соціально-економічного рівня 

життя населення. Таке завдання неможливо виконати без забезпечення 

злагодженої і взаємозрозумілої співпраці між роботодавцями і працівниками. 

Міжнародна спільнота дійшла висновку, що досягнення соціальної стабільності 

між працівниками й роботодавцями є неможливим без такого правового 

механізму, як соціальне партнерство. 

Чинне законодавство України, що стосується соціального партнерства, 

мало відповідає рівню розвитку суспільних відносин, потребує реформування, 

оптимізації в наближенні до міжнародних стандартів. Станом на сьогодні в 

українському суспільстві спостерігається соціальна напруга в атмосфері 

працівників. Це зумовлено високим рівнем безробіття, доволі високими 

критеріями до праці, порівняно низькою заробітною платою, відсутністю або ж 

обмеженістю соціального забезпечення. У світлі окресленого поглиблений аналіз 

міжнародно-правового регулювання соціально-трудового партнерства й 

механізму його забезпечення набуває особливої актуальності. 

Своєчасність вивчення міжнародного законодавства, що стосується сфери 

соціального партнерства, підсилюється також тим, що Україна, будучи членом 
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низки міжнародних організацій, сьогодні чітко спрямована на інтеграцію до 

Європейського Союзу. Однак, як відомо, однією з вимог до України є 

приведення національного законодавства (в тому числі й у сфері соціального 

партнерства) до міжнародних стандартів. Розроблення якісно нової моделі 

соціально-трудової співпраці організацій працівників з організаціями 

роботодавців є одним із ключових поточних напрямів діяльності у сфері 

трудового права, а також права соціального забезпечення. 

Питання міжнародно-правового регулювання соціально-трудового 

партнерства вивчали такі відомі вчені як О.Т. Барабаш, Я.І. Безугла, 

Н.Б. Болотіна, В.С. Венедиктов, Н.Д. Гетьманцева, Г.С. Гончарова, В.Я. Гоц, 

С.В. Дріжчана, В.В. Жернаков, П.І. Жигалкін, І.В. Зуб, Д.О. Карпенко, 

Р.І. Кондратьєв, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, 

В.Г. Ротань, М.П. Стадник, Б.С. Стичинський, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, 

О.М. Ярошенко та ін.  

Але станом на сьогодні зазначена тематика висвітлена недостатньо, 

оскільки в існуючих наукових працях питання міжнародно-правового 

регулювання соціально-трудового партнерства досліджувалося частково в 

рамках ширшої правової проблематики й без комплексного підходу. Окрім того, 

вчені, аналізуючи окреслене питання у наукових працях, ставили свої завдання й 

висвітлювали власний предмет дослідження. Ось чому в умовах сьогодення 

актуальність послідовного й системного розкриття названої тематики набуває 

вагомого значення. 

У попередньому підрозділі цієї наукової роботи підкреслювалося, що 

невід’ємним елементом структури механізму правового регулювання 

соціального партнерства, зокрема, є система міжнародних нормативно-правових 

актів, ратифікованих Верховною Радою України, а також інших актів 

міжнародного права, до яких приєдналась Україна. Соціальне партнерство у 

своєму, так би мовити, «чистому» прояві не мало місця в УРСР. При становленні 

й розвитку незалежної України в основу правового регулювання соціального 
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партнерства покладено впровадження міжнародних актів у національне 

законодавство, а також їх уніфікація. 

З огляду на раніше проведений аналіз структурних елементів механізму 

правового регулювання в царині соціального партнерства, доходимо висновку, 

що під міжнародно-правовим регулюванням соціально-трудового партнерства 

варто розуміти систему прийнятих міжнародними організаціями у сфері 

трудового права і права соціального забезпечення документів, актів, декларацій, 

рекомендацій, які мають статус загальновизнаних у світі і підлягають поступовій 

ратифікації державами – членами і втіленню в їх національне законодавство. 

Перш за все, акцентуємо увагу на тому, що основу міжнародно-правового 

регулювання соціального-трудового партнерства становлять такі нижченаведені 

міжнародні нормативні акти як Конвенція МОП про свободу асоціації і захист 

права на організацію № 87, Конвенція про застосування принципів права на 

організацію і на ведення колективних переговорів № 98, Конвенція про 

організації сільських працівників та їхню роль в економічному і соціальному 

розвитку № 141 [316], Конвенція про тристоронні консультації для сприяння 

застосуванню міжнародних трудових норм № 144, Конвенція про регулювання 

питань праці: роль, функції і організація № 150 [317], Конвенція про сприяння 

колективним переговорам № 154. Наведена система міжнародних конвенцій є 

підґрунтям міжнародних положень про соціально-трудове партнерство. Усі інші 

міжнародні документи ґрунтуються на названих конвенціях і доповнюють їх. 

Названі конвенції є обов’язковими для впровадження всіма державами-членами 

відповідних міжнародних організацій.  

Передусім підкреслимо, що перелічені міжнародні акти, що визначають 

фундамент соціально-трудового партнерства, знайшли своє відображення в 

законодавстві більшості зарубіжних держав. Так, організації роботодавців 

більшістю західних учених-юристів розглядаються як послідовники 

середньовічних гільдій, але, на відміну від останніх, це добровільні асоціації, 

представницькі організації, вільно конкуруючі між собою. Разом із тим 

структура діяльності цих організацій в різних країнах не є однаковою: одні з них 
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виконують тільки економічні функції (регулювання внутрішньої й зовнішньої 

торгівлі, питання оподаткування та ін.), інші – соціально-трудові. У Японії, 

наприклад, функціонує низка об’єднань підприємців, що впливають на 

формування державної економічної політики, а саме: Японська федерація 

підприємницьких асоціацій (Ніккейрен), Федерація економічних організацій 

(Кейданрен), Японська торгова і промислова палата (Ніссо) та деякі інші. Однак 

питаннями трудових відносин займається виключно Ніккейрен. Завдання ж 

інших організацій підприємців Японії – вироблення загальної державної 

економічної й соціальної політики, лобіювання інтересів її членів та узгодження 

колективних дій членів тієї чи іншої організації щодо соціально-економічних 

процесів у країні [318, c. 330-335]. 

Сучасні організації роботодавців становлять собою послідовників 

закономірно еволюційованих середньовічних гільдій, що існували раніше в 

європейських державах. Основним їх призначенням як сторони соціального 

партнерства є забезпечення захисту свого економічного інтересу, підвищення 

соціальної ролі в суспільстві, трудова співпраця з робітниками, колективні 

переговори із державою від імені роботодавців. Організації роботодавців 

покликані забезпечувати інтерес саме суб’єктів господарювання або ж інших 

роботодавців, які за мету своєї діяльності не ставлять одержання прибутку. 

Можна стверджувати, що в основі сучасного міжнародно-правового 

регулювання соціально-трудового партнерства лежать норми, що вироблялися в 

процесі еволюції підприємницького, купецького й торговельного права 

Середньовіччя. 

На даному етапі наукового дослідження своєчасно відзначити, що 

загальновизнаним у доктрині права соціального забезпечення, а також трудового 

права є теза, що інститут соціального партнерства набув свого значного розвитку 

в Федеративній Республіці Німеччина і в Австрії. Для ілюстрації того, що 

провідні європейські держави ввібрали досвід МОП, наведемо приклад цих 

держав. У Німеччині, наприклад, інтереси роботодавців представляють 

організації трьох видів – економічні союзи, палати й союзи роботодавців. 
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Економічні союзи виражають політико-економічні інтереси своїх членів з 

окремих галузей промисловості, промислу й торгівлі. Палати – це публічно-

правові корпорації, членство в яких є обов’язковим для осіб, які займаються 

будь-яким промислом. Існують 2 головні організації – палата торгово-

промислова й реміснича. Вони повинні представляти перед відповідною 

адміністрацією загальноекономічні інтереси осіб, які займаються промислом у 

певній галузі. Головне ж завдання союзів роботодавців полягає в укладенні 

колективних тарифних договорів з профспілками. Такими договорами 

встановлюється заробітна плата працівників і службовців, інші умови праці в тій 

чи іншій галузі економіки [105, c. 65-77].  

Варто відзначити, що в системі соціального партнерства України немає 

подібних організацій роботодавців. Вважаємо, що при подальшому 

реформуванні соціального-трудового партнерства України позитивний досвід 

Німеччини може стати в нагоді. Основною метою гармонізації національного 

законодавства у цій царині є втілення в життя ефективної моделі соціальної 

співпраці й діалогу між організаціями роботодавців та організаціями 

працівників. 

В Австрії союзи підприємців існують у рамках постійно діючих палат, 

членство в яких є обов’язковим. Організація й діяльність незалежних союзів 

гарантується принципом свободи об’єднань, зафіксованим у конституції країни. 

В основному підприємці, об’єднані в 9 економічних регіональних палат і 

федеральну палату. Кожна регіональна палата має секції, які, у свою чергу, є 

корпораціями з обов’язковим у них членством. Палати та їх секції наділені 

широким колом зобов’язань, які вони виконують самостійно, без будь-якого 

втручання державних органів. Головними обов’язками підприємців є захист і 

представництво інтересів членів палат відповідно до трудового законодавства, 

підтримка й досягнення згоди з питань промислового розвитку [301, с.109]. 

Міжнародні принципи у сфері соціального партнерства, розроблені МОП, 

поступово були інтегровані в законодавство більшості сучасних провідних 

держав світу. Разом із тим форма організації сторін соціального партнерства в 
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різних країнах світу диференціюється залежно від особливостей національної 

правової системи, цінностей держави, менталітету й культури її народу, тощо. 

Основні ж положення соціального партнерства, розроблені МОП, становлять 

фундамент правового регулювання соціально-трудового партнерства, а також 

механізму його забезпечення. 

Є сенс звернутися до аналізу історії впровадження Україною міжнародних 

ідей щодо соціального партнерства й підкреслити, що, незважаючи на 

ратифіковані УРСР конвенції й рекомендації МОП щодо колективних 

переговорів, національним законодавством не передбачувалася дія міжнародних 

договорів, як ведення колективних переговорів [18, c. 257]. Дослідження у сфері 

соціального партнерства не здійснювались, оскільки Українська Радянська 

Соціалістична Республіка найвищим своїм курсом мала такий принцип 

соціалізму як диктатура пролетаріату, за яким працівники вважалися найбільш 

захищеною верствою населення, а тому не було потреби втілювати міжнародні 

акти МОП в царину соціального партнерства. 

Перейдімо до характеристики міжнародно-правового регулювання 

соціально-трудового партнерства й механізму його забезпечення. Правовий 

статус організацій роботодавців у всьому світі ґрунтується на положеннях 

перелічених нами конвенцій МОП. 

Зазначені міжнародно-правові акти лежать в основі міжнародно-правового 

регулювання правового статусу організацій роботодавців як самостійної сторони 

соціально-трудового партнерства. У цілому ж вони визначають право як 

працівників, так і роботодавців створювати свої об’єднання з метою захисту 

власних трудових, економічних, соціальних та інших прав. Вагомим є той факт, 

що положення щодо місця, ролі й обсягу повноважень організацій роботодавців 

у міжнародному правовому регулюванні не є декларативними. Наведеними 

міжнародними правовими документами розроблені чіткі правозастосовчі 

механізми соціально-трудового партнерства. 

Конвенція МОП про сприяння колективним переговорам № 154 1981 р., як 

одна з базових у системі міжнародних актів соціального партнерства, 
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ратифікована Україною вже за часів незалежності (в 1994 р.), стала частиною 

національного законодавства.  

Статтею 14 чинного КЗпП України закріплено право на колективні 

переговори. Ця норма є бланкетною (відсилає до іншого нормативно-правового 

акту – Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 

року). Проте в зазначеному Законі бракує дефініції поняття «колективні 

переговори», зміст якого закріплено в ст. 2 зазначеної Конвенції: колективні 

переговори – це всі переговори, що проводяться між підприємцем, їх групою, 

однією чи кількома їх організаціями, з одного боку, й однією або декількома 

організаціями працівників – з другого, з метою визначення умов праці й 

зайнятості, регулювання відносин між підприємцями й працівниками, між 

підприємцями чи їх організаціями з організацією (організаціями) працівників. 

Можна стверджувати, що саме ця Конвенція МОП (№ 154) є основним 

міжнародним актом у міжнародно-правовому регулюванні колективних 

переговорів. Цим документом установлюються основоположні засади сутності 

таких переговорів, а значить, і соціального діалогу між організаціями 

роботодавців, державою і працівниками. Розглядувана Конвенція лежить в 

основі національного законодавства України у сфері соціального діалогу, а у 

випадках неврегульованості служить самодостатнім нормативним джерелом 

правового регулювання соціально-партнерських відносин. 

Конвенція МОП про адміністрацію праці: роль, функції та організація 

№ 150 1978 р. ратифікована Україною у 2004 р. Цим нормативно-правовим 

актом визначаються засади державного контролю, нагляду за додержанням 

законодавства у сфері соціального партнерства. Наголосимо, що національне 

законодавство України не містить конструкції «консультації між суб’єктами 

соціального партнерства». Указана Конвенція МОП (№ 150) чітко вимагає 

розмежовувати поняття «прямі переговори» й «консультації». Відповідно до 

Рекомендації МОП щодо консультацій та співробітництва між роботодавцями і 

працівниками на рівні підприємства № 94 (1952 р.) консультації між 

роботодавцями і працівниками на рівні підприємства в питаннях, що становлять 
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загальний інтерес і не охоплені процедурою колективних переговорів чи якоюсь 

іншою процедурою, зазвичай стосуються встановленню умов праці [319].  

Одночасно зазначимо, що згідно з Рекомендацією МОП щодо 

консультацій та співробітництва між державною владою та організаціями 

підприємців та працівників у галузевому та в національному масштабі № 113 

(1960 р.) такі консультації проводяться для: (1) спільного вивчення питань, що 

становлять взаємний інтерес для організацій роботодавців та організацій 

працівників, з метою досягнення більшою мірою погоджених рішень; 

(2) забезпечення того, щоб компетентні державні органи влади відповідним 

чином вивчали думку організацій роботодавців та організацій працівників і 

враховували її під час підготовки законодавства у тій частині, яка так чи інакше 

стосується їх інтересів; (3) створення й забезпечення діяльності 

загальнодержавних органів, що відають організацією ринку зайнятості, 

професійної підготовки й перепідготовки, охорони праці й техніки безпеки, 

продуктивності праці, соціального забезпечення й побутового обслуговування; 

(4) розроблення і здійснення планів економічного й соціального розвитку. 

Отже, можна стверджувати, що поняття «консультації між суб’єктами 

соціального партнерства» законами України не регламентується. Ця прогалина в 

національному правовому регулюванні соціально-партнерських відносин 

заповнюється зазначеними міжнародними актами МОП. Необхідним є 

реформування національної системи нормативних актів у сфері соціального 

діалогу, уніфікуючи її відповідно до міжнародно-правових документів. 

Принципи участі держави в соціальному партнерстві закріплені у правових 

актах МОП, де принцип трипартизм трактується як система відносин, у яких 

держава, підприємці й наймані працівники виступають самостійними сторонами, 

здійснюючими специфічні завдання [320, c. 370]. У Філадельфійській декларації, 

прийнятій 10 травня 1944 р. на 26-й сесії МОП містяться чіткі вказівки щодо 

важливості трипартизму під час вироблення державної політики у сфері 

соціального партнерства. На початку Декларації серед основоположних 

принципів міститься посилання на постійні й погоджені зусилля в міжнародному 
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масштабі, в яких представники працівників і представники підприємців, які 

користуються рівними правами з представниками уряду, об’єднуються з ними 

для вільного обговорення і прийняття демократичних рішень з метою сприяння 

загальному добробуту [321, c. 107, 108]. Саме принцип трипартизму пронизує 

всю систему соціально-трудового партнерства, що зумовлюється тим, що 

обов’язковими сторонами останнього є організації роботодавців, організації 

працівників і держава. Відсутність хоча б однієї з них нівелює всю сутність 

концепції соціально-трудового партнерства. Проблема також полягає в тому, що 

державний контроль за дотриманням сторонами своїх зобов’язань повинен бути 

ефективним, стимулюючим ці сторони добросовісно виступати в соціально-

трудових відносинах. Вважаємо, що держава, як самостійна сторона соціального 

партнерства, сьогодні неефективно виконує обов’язки, покладені на неї 

законодавством. 

Принципу тристороннього співробітництва варто приділити особливу 

увагу, оскільки він лежить в основі міжнародно-правового регулювання 

соціально-трудового партнерства. Сфера соціального діалогу і всі його 

положення ґрунтуються на трипартизмі, а це означає, що участь у встановленні 

взаємних прав та обов’язків роботодавця і працівників бере не тільки держава й 

роботодавці, а й безпосередньо самі працівники. Така модель співпраці є 

відображенням демократичних принципів та ідеалів соціальної держави, де 

найвищою цінністю визнається людина як самостійна й самодостатня 

особистість. Більше того, цей принцип є також ознакою громадянського 

суспільства, оскільки соціальний діалог служить однією з форм безпосереднього 

й самостійного волевиявлення окремих груп населення у сфері 

приватноправових відносин. 

Ще в 1944 р. МОП було розроблено чіткий принцип соціального 

партнерства, що став у подальшому одним з основоположних, – принцип 

трипартизму, який полягає в тому, що соціальний діалог здійснюється між 

державою, роботодавцем і працівниками. Прогресивною ідеєю було те, що саме 
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працівники стали рівноправною стороною у процесі ведення такого діалогу, чого 

аж ніяк не можна було спостерігати до цього. 

Досліджуваний принцип одержав свою подальшу розробку в конвенціях і 

рекомендаціях МОП. Так, Конвенція МОП про сприяння колективним 

переговорам № 154 (1981 p.) проголошує, що державні органи вживають заходів 

для заохочення і сприяння розвитку колективних переговорів, які є предметом 

попередніх угод між державними органами, організаціями підприємців та 

організаціями працівників. Рекомендацією МОП про співробітництво у 

галузевому та в національному масштабі № 113 (1960 p.) передбачається 

необхідність вживати заходів, що відповідають національним умовам, з метою 

сприяння ефективним консультаціям і співробітництву між державними 

органами влади, організаціями роботодавців та організаціями працівників.  

Станом на сьогодні в Україні інститут консультацій між сторонами 

соціального партнерства практично не розвинений. Існуюча модель колективних 

переговорів, як правило, віддає перевагу організації роботодавців, що, у свою 

чергу, пригнічує працівників і, звичайно ж, нарощує соціальну напругу. 

Вважаємо, що окремим напрямом реформування національного законодавства в 

досліджуваній царині має стати саме розвиток інституту систематичних і 

постійних колективних переговорів і консультацій, які ефективно підвищували б 

співпрацю й соціальне партнерство. 

Конвенція МОП про тристоронні консультації для сприяння застосуванню 

міжнародних трудових норм № 144 (1976 р.) указує на потребу проведення 

консультацій між представниками уряду, підприємців і працівників з питань, що 

належать до діяльності цієї організації. Рекомендація МОП щодо добровільного 

примирення та арбітражу № 92 (1951 р.) передбачає сприяння органів державної 

влади у вирішенні колективних трудових спорів шляхом забезпечення 

безоплатної й оперативної процедури добровільного примирення, надання 

державними органами необхідної інформації про загальне соціально-економічне 

становище країни та ін. Варто також наголосити, що ця Рекомендація (№ 92) у 

своєму змісті визначає принципи здійснення примирних процедур. 
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Таким чином, однією із центральних форм соціального партнерства є 

участь представників сторін у примирно-посередницьких процедурах вирішення 

колективних трудових спорів. Ці процедури включають примирення, якщо самі 

сторони намагаються домовитися про «мир» як за допомогою безпосередніх 

контактів, так і з використанням послуг трьох осіб – так званих третейських 

суддів, якщо сторонам не вдалось домовитися самостійно [322, c. 282].  

Принцип тристороннього співробітництва закріплено в низці актів 

міжнародно-правового регулювання соціально-трудових відносин. Можна 

стверджувати, що він лежить у підґрунті соціального партнерства й на його 

підставі побудовані всі інші принципи й положення останнього. Форми 

досягнення соціального партнерства, як, власне, і його результати, можуть 

різнитись, але в будь-якому разі партнерський діалог має здійснюватись у 

рамках правового поля. Специфіка правового діалогу полягає в тому, що його 

сторони не вправі відхилитися від чіткого порядку, встановленого на рівні як 

національного, так і міжнародного законодавства.  

Окреслимо далі правові засади механізму забезпечення міжнародно-

правового регулювання соціально-трудового партнерства. Цей механізм, 

закріплений на рівні Основного Закону України, полягає у дотриманні 

практичних напрямів, що запроваджують дію й ефективність відповідних 

нормативних актів. Іншими словами, механізм забезпечення правових 

партнерських відносин зводиться до нормативно прописаного механізму 

ратифікації міжнародного акта або ж приєднання до певного міжнародного 

документа. Необхідно відзначити, що механізм забезпечення дієвості й 

ефективності відповідних міжнародно-правових актів на території України 

суттєво залежить від рівня законодавчої техніки. При запровадженні того чи 

іншого міжнародного документа законодавець повинен системно змінювати 

чинне законодавство, щоб нововведення не викликали колізій і неузгодженостей 

в останньому. 

Правовою підставою утворення профспілок послужила ст. 36 Конституції 

України, яка в ч. 3 проголошує, що громадяни мають право на участь у 
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професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних 

прав та інтересів. Це відповідає положенням п. 4 ст. 23 Загальної декларації прав 

людини [323] і ст. 22 Міжнародного пакту про громадські і політичні права [324] 

щодо свободи асоціацій і створення профспілок. 

Отже, законодавець на конституційному рівні прописує окремі положення 

соціального партнерства. На їх підставі приймаються закони України й усі інші 

підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються цієї сфери. Окрему увагу 

звертаємо на те, що нормотворець, як правило, розробляє стратегії втілення в 

законодавство тих чи інших положень. 

Окреслюючи механізм забезпечення міжнародно-правового регулювання 

соціально-трудового партнерства, наведемо висновки Г.А. Трунової про те, що 

право працівників на об’єднання у професійні спілки включає:  

– право працівників створювати професійні спілки без попереднього 

дозволу, вступати в уже діючі організації з єдиною умовою – дотримання їх 

статуту, а також і право не приєднуватися до них або виходити з них;  

– право організацій працівників вільно обирати своїх представників та 

організовувати свою діяльність;  

– право організацій працівників створювати федерації й конфедерації, 

приєднуватися до вже створених, а також вступати до міжнародних організацій 

працівників;  

– держава гарантує працівникам вільне здійснення права на організацію, 

що передбачає заборону дискримінації за ознаками належності до профспілок 

[301, с. 120, 121].  

На нашу думку, окреслені права є практичним механізмом забезпечення 

тих принципів і положень, що визначаються системою міжнародних актів у 

сфері соціального партнерства.  

Ефективність і дієвість будь-яких норм законодавства полягають у 

встановленні, з одного боку, чіткого обов’язку певних осіб, а з іншого – чіткої 

системи їх прав, які кореспондують зазначеному обов’язку цих осіб. Відповідно, 
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чітке окреслення правового статусу сторін партнерства соціального входить до 

механізму забезпечення міжнародно-правового. 

Досліджуючи й аналізуючи міжнародно-правове регулювання соціально-

трудового партнерства, вважаємо за необхідне приділити окрему увагу 

використанню категорії «колективний договір» і «колективна угода». Що 

стосується України, то встановлення системи колективних угод пов’язано з 

прийняттям Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 

року [60]. Окреслене питання має принципово важливе значення в системі 

всього соціально-трудового партнерства України, адже від понятійного апарату 

залежить не тільки ефективність правового регулювання у сфері розглядуваних 

відносин, а й рівень правозастосовної практики. Крім того, наявність у 

законодавстві різних понять, які за своїм змістом є дотичними або ж тотожними, 

зазвичай спричиняє плутанину у праворозумінні та різні варіанти 

правозастосування. Розглянемо порушену проблему шляхом аналізу 

відповідного міжнародно-правового регулювання соціально-трудового 

партнерства. 

Оперування поняттям «колективні угоди» є характерним саме для України 

й держав пострадянського простору, оскільки воно використовується в 

модельному трудовому законодавстві СНД [325, c. 48-55]. Звернімося до 

юридичної практики інших країн. Для характеристики актів соціально-трудового 

партнерства вони користуються різними категоріями. Так, у Німеччині для 

позначення аналогу поняття «колективна угода» застосовується термін 

«тарифний договір» [326, c. 69-74]. У більшості країн Східної Європи (Румунія, 

Польща, Угорщина, Болгарія) подібне правове явище йменується «колективний 

договір», диференціація якого здійснюється відповідно до рівнів, на яких вони 

укладаються [327, c. 45-49]; законодавство Канади оперує поняттям «колективна 

угода», Японії – «виробнича угода» [328, c. 8].  

Акцентуючи увагу на тому, що в міжнародно-правовому регулюванні 

соціально-трудового партнерства категорія «колективна угода» взагалі не 

вживається, а вся система соціально-партнерських актів у конвенціях і 
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рекомендаціях МОП охоплюється поняттям «колективний договір». 

Законодавством України виокремлюються й визначаються поняття 

«колективний договір» і «колективна угода». Можна стверджувати, що навіть у 

понятійно-категоріальному апараті бракує узгодженості між національним 

законодавством і міжнародними правовими документами. 

У міжнародно-правовому регулюванні соціально-трудового партнерства 

дефініція поняття «колективна угода» розкривається через поняття 

«колективний договір». У Рекомендації МОП про колективні договори № 91 

(1951 р.), колективний договір трактується як письмова угода щодо умов праці й 

найму, що укладається між роботодавцем (групою роботодавців) з однією чи 

декількома організаціями працівників, а за відсутності таких – з представниками 

останніх, відповідним чином обраними й уповноваженими згідно із 

законодавством країни [312]. 

Непослідовним і необґрунтованим є розмежування понять «колективна 

угода» й «колективний договір». Жодного змістовного навантаження, яке 

відрізняло б угоду від договору немає, але український законодавець не 

встановлює правового режиму колективних угод, на відміну від колективних 

договорів. А назва Закону України «Про колективні договори і угоди» (1993 р.) 

викликає плутанину в доктрині трудового права, як і різну правозастосовну 

практику. Безумовно, така ситуація аж ніяк не відповідає міжнародним 

стандартам правового регулювання соціально-трудового партнерства. 

У національному законодавстві немає офіційного тлумачення категорії 

«колективна угода». У ст. 1 згаданого Закону акцентується увага лише на 

регулятивній природі колективних угод, зміст яких становлять виключно 

зобов’язання сторін. Разом із тим у його ст. 8 говориться, що колективні угоди 

регулюють основні принципи й норми реалізації соціальної-економічної 

політики і трудових відносин. Такий рівень законодавчої техніки зумовлює 

плутанину й незрозумілість у розмежуванні понять «колективна угода» й 

«колективний договір». 
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У науковій літературі з трудового права в основному склався однозначний 

підхід до розуміння юридичної суті колективних угод. Більшість учених 

трактують колективну угоду як правовий акт, що містить норми права й 

виступає джерелом трудового права [Див.: 329, c. 157; 330, c. 161; 331, c. 39, 40], 

підкреслюючи, що за відсутності в колективних угодах нормативних положень, 

право на колективно-договірне регулювання трудових відносин залишається 

нереалізованим, навіть якщо колективно-договірний акт укладено [332, c. 59]. 

Поряд із цим науковцями визнається наявність у колективних угодах юридичних 

приписів ненормативного характеру, яким властиві одноразовість і 

персоніфікація [332, c. 153]. 

Категорію «колективна угода» можна розглядати як джерело права, 

оскільки її розуміння й окремі її положення закріплені у змісті зазначеного 

Закону. Проте паралельне існування легальних понять «колективна угода» й 

«колективний договір» – це нонсенс, адже вони не містять жодних змістовно-

смислових відмінностей, та й дефініція категорії «колективний договір» 

наводиться через вживання терміна «угода». У той же час Закон чітко 

встановлює правовий режим колективних договорів, чого не можна сказати про 

колективні угоди. 

Г.А. Трунова не погоджується із твердженням, що через недолік у 

колективних угодах необхідних нормативних положень право на колективно-

договірне регулювання трудових відносин не реалізується. Воно стосується 

інформаційних умов (положень) колективної угоди, які не мають регулятивного 

значення, оскільки повністю дублюють чинне законодавство про працю, а тому 

включення лише їх до змісту цього документа означало б, що право на 

колективно-договірне регулювання залишається нереалізованим. На відміну від 

інформаційних, умови зобов’язальні поряд з нормативними становлять 

фундамент змісту колективної угоди, що укладається з метою врегулювання 

виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та задоволення потреб 

як роботодавця, так і працівників. А ось за своєю природою зобов’язальні умови, 



305 

 

 

на відміну від нормативних, вимушені діяти певний строк (час), на який вони 

передбачають своє виконання [301, с. 146]. 

При здійсненні подальшої реформи соціального партнерства, 

законодавцеві, на наше переконання, треба уникнути використання поняття 

«колективна угода» й залишити тільки «колективний договір». Така практика 

чітко прослідковується в міжнародно-правовому регулюванні соціально-

партнерських трудових відносин. Окреслене має принципово важливе значення, 

оскільки понятійно-категоріальний апарат становить підвалини всього 

соціального партнерства. Зміст юридичних понять служить правовим 

інструментарієм у системі правового регулювання в тій чи іншій сфері. 

У результаті проведеного поглибленого аналізу досліджуваної тематики 

маємо можливість виокремити ключові особливості міжнародно-правового 

регулювання соціально-трудового партнерства:  

– воно відіграє нормативно-функціональну роль у тій частині, яка 

ратифікована Верховною Радою України, і міжнародне законодавство стає 

частиною національного;  

– норми міжнародних актів мають пріоритет перед нормами національного 

законодавства: за наявності колізій у законодавстві щодо одного й того ж 

питання суспільні відносини регулюватимуться міжнародними правовими 

документами;  

– міжнародно-правові акти є своєрідним еталоном і прикладом для 

українського законодавця для подальшого здійснення реформи законодавства у 

відповідній сфері;  

– для реалізації міжнародних документів Україна приймає відповідні 

нормативні акти, що передбачають поступовий і послідовний алгоритм їх 

втілення в життя;  

– ратифікація Україною міжнародно-правових актів покладає на неї 

додаткові зобов’язання щодо ефективного системного державного контролю у 

відповідній сфері суспільних відносин;  
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– особи, чиї гарантовані міжнародними документами права були порушені, 

мають право на їх захист у міжнародних інстанціях та організаціях. 

Міжнародні правові акти служать орієнтиром у процесі наступної 

гармонізації законодавства України до всесвітніх стандартів. Зрозуміло, що така 

реформа обов’язково має бути системною, послідовною й довгостроковою. Для 

цього цілком очевидним є те, що держава повинна сприйняти стратегію розвитку 

соціально-трудового партнерства, де, власне, й передбачатиметься поступовий 

алгоритм реформування і впровадження в життя відповідних положень і змін. 

 

4.3 Юридична відповідальність за порушення прав сторін соціального 

партнерства у трудовому праві України 

 

Трансформаційні процеси України щодо інтеграції до Європейського 

Союзу зумовлюють реформування законодавства й у сфері соціального 

партнерства. Основна проблема полягає в тому, що, хоча механізми соціально-

партнерських відносин й доволі добре законодавчо прописані, але в 

національному законодавстві бракує санкцій щодо осіб, які порушують або ж 

неналежним чином виконують соціально-трудові положення. Оскільки термін 

«відповідальність» відіграє ключову роль у механізмі правового регулювання 

соціального партнерства, сьогодні питання юридичної відповідальності за 

порушення прав сторін останніх у трудовому праві набуває особливої 

актуальності. 

Системний аналіз такої відповідальності в зазначеній царині є послідовним 

етапом цього монографічного дослідження. Сьогодні існує низка невирішених 

проблем і прогалин на рівні як законодавства України, так і доктринальних 

напрацювань щодо юридичної відповідальності сторін соціального партнерства. 

Чітке окреслення наявних проблем відповідальності є необхідним для висновків 

щодо реформування системи соціального партнерства й підвищення 

ефективності відповідного механізму його правового регулювання. 
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Актуальність вивчення порушеної тематики підсилюється ще й тим, що 

інститут відповідальності є ефективним правовим засобом, який впливає на 

поведінку сторін соціально-трудового партнерства. Питання рівня 

відповідальності визначає стимул осіб дотримуватись закону або ж нівелювати 

його приписи. До того ж названий правовий інститут входить до системи 

державного контролю за дотриманням законодавства у тій чи іншій сфері. 

Дослідження змісту, меж і проблем інституту відповідальності в царині 

соціально-трудового партнерства є необхідним для аналізу ефективності наявної 

концепції соціального партнерства. 

Окремі питання юридичної відповідальності за порушення прав сторін 

соціального партнерства у трудовому праві частково висвітлювали у своїх 

роботах такі учені як В.С. Венедиктов, Р.І. Кондратьєв, А.Р. Мацюк, Л.І. Лазор, 

В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, В.Г. Ротань, П.І. Жигалкін, В.В. Жернаков, 

І.В. Зуб, Д.О. Карпенко, П.Д. Пилипенко, М.П. Стадник, Б.С. Стичинський, 

Н.М. Хуторян, О.М. Ярошенко та ін. Однак у доктрині трудового права України 

сьогодні відсутнє цільове й комплексне дослідження питання юридичної 

відповідальності за порушення прав сторін соціального партнерства. Аналіз 

існуючих публікацій свідчить, що станом на сьогодні, проблеми юридичної 

відповідальності зазначених сторін вивчались епізодично й неповно. І хоча 

можна назвати чимало наукових робіт з питань соціального партнерства, 

комплексного опрацювання окресленої тематики на монографічному рівні ще не 

здійснювалось. Ось чому розкриття проблем юридичної відповідальності сторін 

соціального партнерства набуває особливої актуальності. 

Соціальне партнерство в науці трудового права розглядається виключно як 

альтернатива концепції класової боротьби. Але такий підхід є дещо 

одностороннім і спрощеним. Справа в тому, що інтереси класів власників і 

найманих працівників апріорі діаметрально протилежні, що взагалі виключає 

можливість їх відвертого співробітництва. Проте вони повинні взаємодіяти, 

інакше може виникнути масштабний соціальний конфлікт. Це не означає, що 
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між ними припинилося протиборство; боротьба набула інших, цивілізованих 

форм існування [301, с. 38, 39]. 

Зазначені природні антагонізми між сторонами працівників і роботодавців 

виступають вихідними засадами відповідальності у системі соціального 

партнерства. Саме юридична відповідальність служить тією правовою 

категорією, що визначає права однієї сторони, якій корелюють обов’язки іншої. 

Якраз власною соціально-юридичною природою соціальне партнерство у своєму 

змісті опосередковує соціальні конфлікти і проблеми. Ось чому можна 

стверджувати, що сторони соціального партнерства, усвідомлюючи факт того, 

що в них різні інтереси й цілі діяльності, укладають колективний договір (угоду) 

про відповідальність кожної з них. Особливу роль на даному етапі відіграє також 

держава, яка, з одного боку, є самостійною стороною соціального партнерства, а 

з іншого – здійснює державний контроль за дотриманням сторонами всіх 

положень як законодавства України, так і відповідних колективних договорів 

(угод). 

Н.П. Свиридюк вказує, що функції в механізмі правового регулювання 

виконують також допоміжні елементи, загальна дія яких, спрямована на 

досягнення правопорядку, зумовлена спільною метою, яка випливає з існуючих 

потреб правового регулювання. Мета зумовлює потребу включення до механізму 

останнього правових засобів, здатних забезпечити її практичне втілення в 

суспільні відносини. Специфічними функціями в такій системі взаємодії, як 

механізм правового регулювання, наділяється і юридична відповідальність. Під 

функціями юридичної відповідальності розуміють основні напрями її впливу на 

суспільні відносини, основні прояви її призначення й засоби пливу на свідомість 

суб’єктів (С.С. Алексєєв, О.В. Іваненко, В.С. Ковальський, А.О. Осауленко). 

Ведучи мову про взаємозв’язок цих функцій з елементами механізму правового 

регулювання, бажано враховувати, що загалом вони будучи напрямами впливу 

на суспільні відносини, цілеспрямовуються не на елементи внутрішньої 

структури механізму правового регулювання, а на зовнішнє середовище, на 

поведінку соціальних суб’єктів [333, с. 25, 26]. 
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Висловлюємо солідарність щодо окресленого наукового підходу до 

співвіднесення відповідальності й механізму правового регулювання. Будь-

якому праву особи мають кореспондувати обов’язки іншої, проте останні 

можуть мати сенс і будуть дієвими, тільки якщо зобов’язана особа потенційно 

зможе понести реальні негативні наслідки за недотримання покладених на неї 

обов’язків. Саме на такому правовому рівні суспільних відносин і виникає 

категорія «юридична відповідальність», яка закономірно входить до структури 

механізму правового регулювання, зокрема, й соціального партнерства. 

Н.М. Пархоменко, висвітлюючи різні аспекти співвідношення юридичної 

відповідальності й законності, дійшла висновку, що ефективність виховної 

функції юридичної відповідальності залежить від реалізації принципу законності 

останньої [334, с. 59.]. Ми цілком погоджуємося з таким підходом до 

співвідношення понять «юридична відповідальність» і «принцип законності» і 

вважаємо, що вони є однопорядковими елементами у структурі механізму 

правового регулювання. З одного боку, принцип законності служить вихідною 

основоположною ідеєю щодо юридичної відповідальності, а з іншого – рівень 

якості останньої визначає рівень не тільки законності, а й ефективності 

функціонування всього механізму правового регулювання у відповідній сфері 

суспільних відносин. 

На сьогодні доктрина трудового права й права соціального забезпечення не 

містить дефініції конструкції «відповідальність у сфері соціального 

партнерства». Цього питання вчені торкались поверхово в різних наукових 

роботах. У результаті проведеного наукового дослідження в рамках цієї 

монографічної роботи ми дійшли висновку, що під юридичною відповідальністю 

за порушення прав сторін соціального партнерства необхідно розуміти визначені 

законодавчо або ж на рівні колективних договорів (угод) негативні наслідки, які 

несе сторона-порушник у процесі всієї динаміки соціально-трудових відносин – 

на стадіях колективних консультацій, переговорів, виконання договірних 

зобов’язань, зміни колективних зобов’язань та ін. 
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Також необхідно вказати, що форма юридичної відповідальності 

виражається єдністю матеріальних і процесуальних норм. Така єдність 

обумовлена тим, що матеріальні норми, які визначають санкції за вчинене, 

можуть втілитися в реальності через норми процесуальні. Лише єдність 

екологічних матеріальних норм і еколого-процесуальних норм здатна 

забезпечити реальне існування цієї нової форми юридичної відповідальності 

[335, с. 14]. 

У контексті розкриття юридичної відповідальності за порушення прав 

сторін соціального партнерства у трудовому праві актуальним є наголос на 

ключові функції такої відповідальності як на елементи механізму правового 

регулювання. З нашого погляду, основними функціями юридичної 

відповідальності слід назвати каральну, правовідновлюючу, компенсаційну й 

такі похідні функції як превентивна, виховна, інформаційна й культурна. 

Найбільш ефективною функцією юридичної відповідальності є каральна 

функція, яка в теорії права в більшості випадків розглядається безвідносно до дії 

механізму правового регулювання. Разом з її реалізацією у практичну площину 

соціального буття втілюється ідея справедливості, заснована на системі 

моральних цінностей суспільства. Особа, винна у вчиненні правопорушення, 

зазнає з боку держави й суспільства негативної реакції щодо себе, до вчинених 

протиправних дій та їх наслідків. Засобами реалізації каральної функції, як 

указує І.Б. Аземша, є осуд особи, звуження її майнової сфери, позбавлення 

суб’єктивних прав, обмеження особистісного або організаційного характеру 

[336, с. 46]. 

Мета правовідновлюючої функції полягає в налагодженні порушених 

взаємодій, поновленні статусів суб’єктів правовідносин, які були протиправно 

скасовані, звужені або розширені, а також у прийнятті несправедливих і 

неправосудних рішень. За результатами втручання у правову ситуацію 

компетентних суб’єктів, уповноважених на застосування засобів юридичної 

відповідальності, відновлюються порушені суб’єктивні права й обов’язки, що, по 

суті, є поновленням правових відносин як одне з основних елементів механізму 
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правового регулювання. Рішення компетентного органу виконує роль 

правовідновлюючого юридичного факту, після чого досягаються гармонізація, 

збалансованість взаємодії всіх елементів цілісності, якою є механізм правового 

регулювання [333, с. 25]. На наше переконання, саме ця функція є базовою й 

основною в системі відповідальності особи. У переважній своїй більшості 

механізм правового регулювання спрямовується не на покарання особи, не на її 

виховання, а саме на поновлення правового положення. Наведена теза набуває 

особливої актуальності у світлі соціального партнерства, де найбільш вразливою 

стороною виступають трудівники. 

Перейдемо до розгляду компенсаційної функції юридичної 

відповідальності, прояв якої характерний для ситуацій, коли таку цінність, як 

суб’єктивне право, неможливо поновити. У якості замінників використовуються 

інші цінності – матеріальні, організаційні, що дозволяють вирішити правовий 

спір шляхом не відновлення порушеного права й повернення реальних 

можливостей користуватися соціальними благами (як це було до 

правопорушення), а компенсації, використання аналогів утраченої можливості, 

надання потерпілому соціальних благ, адекватних у справедливому еквіваленті 

або рівноцінних. Завдяки цій функції, між суб’єктами знову встановлюється 

правовий зв’язок, відновлюється взаємодія, що є необхідною умовою 

продовження правореалізаційних процесів. Таким чином, у процесі регулювання 

реалізується одне із завдань влади – забезпечення узгодженості правової 

взаємодії суб’єктів правових відносин [333, с. 26]. З нашої точки зору, для 

організацій працівників актуальним є не стільки визнання порушення іншою 

стороною положень законодавства, скільки питання фінансового відшкодування 

й відновлення положення у фінансовому еквіваленті. Компенсація втраченої 

вигоди або ж соціальних виплат у сфері забезпечення, пенсійних виплат тощо є 

тими практичними питаннями, які інтересують усіх працівників та їх 

організацій. 

Для повноти окреслення функціонального значення юридичної 

відповідальності як елемента механізму правового регулювання, потрібно також 
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зазначити, що юридична відповідальність виконує також такі похідні функції як 

превентивна, виховна, інформаційна й культурна. Ми цілком погоджуємося з 

думкою вчених (О.В. Іваненко, М.П. Трофимова), що юридична відповідальність 

має регулятивний вплив на суспільні відносини [337; 338], це зумовлюється тим, 

що вона за своєю юридичною сутністю є правовим засобом, який входить до 

структури механізму правового регулювання. 

Регулюючий вплив юридичної відповідальності спостерігається там, де за 

результатами її застосування поновлюються правові зв’язки, а також 

установлюються моделі поведінки конкретних суб’єктів. Ми підтримуємо вислів 

Н.П. Свиридюка, що визначення ролі й місця юридичної відповідальності в 

механізмі правового регулювання доцільно здійснювати за допомогою 

функціонального підходу, що дозволяє доповнити систему знань як загалом про 

особливості внутрішньої взаємодії елементів цього механізму, так і про загальну 

характеристику явища юридичної відповідальності, зокрема [333, с. 26]. В інший 

спосіб доволі важко окреслити співвідношення понять «юридична 

відповідальність» і «механізм правового регулювання». З огляду на викладене 

слід констатувати, що «юридична відповідальність» служить самостійним 

правовим засобом, що входить до структури механізму правового регулювання і 

має, з одного боку, самостійний регулятивний характер, а з іншого – є тісно 

взаємопов’язаною і з іншими правовими засобами (як нормативно-правові акти, 

колективні договори, принципи, методи, гарантії). 

Висвітлимо далі сутність юридичної відповідальності за порушення прав 

сторін соціального партнерства у трудовому праві. Систему цих сторін 

утворюють організації працівників, роботодавців, а також держава. Як уже 

неодноразово підкреслювалося ці сторони соціально-трудового партнерства 

відображають сутнісний зміст міжнародного принципу трипартизму. 

Акцентуємо увагу на відповідальності організацій роботодавців, бо саме 

ця сторона тяжіє до порушень. Працівники, у свою чергу, практично не мають 

правових засобів зловживань своїми правами. Передовсім відзначимо, що ми 

цілком поділяємо точку зору О.М. Серікової, що в системі соціального 
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партнерства проблемні аспекти здебільшого пов’язані з відповідальністю такої 

сторони соціально-трудових відносин, як роботодавці. У той час не меншої 

уваги в системі роботи підприємства із забезпечення принципів соціальної 

відповідальності заслуговує соціальна відповідальність усіх працівників 

організації [339, с. 236]. Це твердження зумовлено тим, що працівники, 

порівняно з роботодавцями, є менш соціально захищеною стороною, а також 

стороною, яка апріорі має слабші економічні можливості. До того ж, працівники 

завжди фінансово залежать від роботодавців, які визначають їх робоче місце й 

вимоги до посадових обов’язків. 

Зазначена позиція ґрунтується на тому, що роботодавці в соціально-

трудових відносинах фактично виступають домінуючою стороною, а 

встановлення законодавцем юридичних гарантій для працівників у багатьох 

випадках нівелюються. У силу свого статусу працівники є слабшою стороною, а 

тому: 

– до них виставляються високі критерії при прийнятті на роботу і при 

виконанні посадових обов’язків;  

– від ефективності їх роботи залежить преміювання або ж взагалі 

залишення на роботі;  

– у переважній більшості випадків при прийнятті на роботу працівника 

відіграє суб’єктивний фактор роботодавця;  

– при звільненні ж він перебуває в гіршому, як правило в пригніченому 

стані порівняно з роботодавцем і т.п. Цілком закономірним є той факт, що поле 

для зловживань у роботодавця є значно ширшим, аніж у працівника як сторони 

соціального партнерства. 

У контексті дослідження питання юридичної відповідальності за 

порушення прав сторін соціального партнерства цікаво навести статистичні дані 

щодо поглядів українців на сутність соціальної відповідальності роботодавців. 

Так, 65,5 % громадян розуміють соціальну відповідальність компанії як 

впровадження соціальних програм і покращення умов праці; 63,2 % – як освіту, 

підвищення кваліфікації; 56,0 % – благодійність; 49,5 % – використання в 
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політиці компанії принципів етичних відносин; 32,3 % – участь у регіональних 

програмах розвитку; 29,8 % – реалізацію екологічних програм; 20,8 % – політику 

дотримання прав акціонерів та інвесторів; 18,7 % – відкрите надання інформації 

про діяльність компанії [340]. 

Пересічні громадяни України доволі неоднозначно тлумачать зміст 

соціальної відповідальності роботодавців у системі соціального партнерства. 

Таку тенденцію, на наше переконання, можна пояснити тим, що соціальне 

партнерство в державі ще не набуло свого розвитку, оскільки, по суті, сучасна 

його модель була запроваджена одночасно з прийняттям Закону України «Про 

колективні договори і угоди» (1993 р.). За результатами попередньо проведеного 

аналізу можна стверджувати, що різнопланове розуміння сутності юридичної 

відповідальності за порушення прав сторін соціального партнерства 

спостерігається не тільки в середовищі неюристів, а й на науковому рівні. 

Що стосується відповідальності у сфері соціального партнерства в Україні, 

доречно навести висновок Н.М. Умаєвої, яка, аналізуючи роль ментальних 

якостей людських ресурсів у формуванні сучасної української моделі 

менеджменту в умовах підвищеної конкуренції, виділяє серед них: правовий 

нігілізм, намагання без трудових зусиль досягти винагороди, звичка працювати 

«аби як», безвідповідальність у системі керування, невміння цінити робочий час 

[341, с. 100]. З нашого погляду, ментальні якості людських ресурсів відіграють 

одну із центральних ролей у соціально-трудових відносинах партнерства між 

роботодавцями, працівниками й державою. Зрозуміло, що кожна держава має 

властиві їй особливості в механізмі правового регулювання соціально-трудових 

відносин, що зумовлюється менталітетом її населення, звичаями, традиціями, 

культурою, релігією та ін. Виходячи із зазначеного при здійсненні нами аналізу 

й висвітленні сутності юридичної відповідальності за порушення прав сторін 

соціального партнерства у трудовому праві будемо орієнтуватися на особливості 

національної правової системи України. 

У правовій літературі під корпоративною соціальною відповідальністю в 

цілому розуміють відповідальність тих, хто приймає бізнес-рішення, за тих, на 
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кого безпосередньо чи опосередковано ці рішення впливають. Соціальна 

відповідальність – це концепція, що заохочує компанії враховувати інтереси 

суспільства, беручи на себе відповідальність за вплив діяльності компанії на 

споживачів, стейкохолдерів [342]. Корпоративна соціальна відповідальність є 

різновидом юридичної відповідальності за порушення прав сторін соціально-

трудового партнерства. Цікавим є факт, що концепція соціального партнерства 

поступово інтегрується у приватну сферу, тобто у внутрішню структуру 

корпоративних організацій, холдингових структур. 

Є сенс звернутися до Зеленої книги з корпоративної соціальної 

відповідальності (2001 р.). За визначенням Європейської комісії така 

відповідальність служить концепцією, згідно з якою компанії інтегрують 

соціальні й екологічні питання у свою комерційну діяльність і взаємодію із 

заінтересованими сторонами на добровільних засадах. Надзвичайно важливе 

значення у цій сфері має концепція так званого «потрійного критерію», що 

містить у собі розширені межі звітності організацій і додає соціальні й 

екологічні аспекти до фінансових показників їх діяльності [342]. 

Корпоративна соціальна відповідальність ідентифікує відповідальність 

саме організацій роботодавців перед такими сторонами соціального партнерства, 

як працівники й держава. Принципово важливим, на нашу думку, є те, що зміст 

цієї відповідальності опосередковує в собі 3 блоки звітності – соціально-

трудовий, екологічний і фінансовий. Причому відповідальність організацій 

роботодавців у царині соціального партнерства не може зводитися виключно до 

першого блоку – соціально-трудових питань, а є тісно взаємопов’язаною з 

іншими названими блоками. 

Я.В. Ільницький, досліджуючи соціально відповідальний бізнес, пропонує 

розглядати такі категорії, як «соціальна відповідальність», «соціально 

відповідальна діяльність» і «соціальна відповідальність партнерів у сфері 

зайнятості населення». Соціальну відповідальність він тлумачить як готовність 

та усвідомлення партнерами зобов’язання здійснювати соціально відповідальні 

дії щодо забезпечення зайнятості й відповідати за їх наслідки для соціальних 
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груп населення й соціально-економічного прогресу суспільства в цілому [343, 

с. 7]. Поняття «соціальна відповідальність» є родовим стосовно конструкції 

«юридична відповідальність сторін соціального партнерства», хоча на сторони 

соціального партнерства теж поширюються ознаки соціальної відповідальності.  

С.С. Деркач, у свою чергу, наголошує, що можна знайти декілька підходів 

до визначення поняття «соціально-відповідальний бізнес». Перший підхід – це 

коли соціальна відповідальність трактується як діяльність, спрямована на 

максимізацію прибутку підприємств; другий – соціально-економічний підхід 

передбачає, що управління повинно виходити за межі створення прибутку і 

включати захист і підвищення добробуту суспільства. Таким чином, бізнес хоча і 

скорочує свої прибутки, але працює на довгострокову перспективу [344]. 

Соціальна відповідальність організацій роботодавців (бізнесу), на наш 

погляд, полягає в тих наслідках, які можуть настати в результаті порушення або 

ж умов колективних договорів, або ж законодавства України у сфері соціального 

партнерства. Її не можна розглядати й характеризувати абстрактно, без 

конкретизації. Вважаємо, що ця відповідальність лежить виключно в юридичній 

площині, а значить, є чітко визначеною. 

А.М. Гриненко виділяє такі основні принципи корпоративної соціальної 

відповідальності, як усвідомленість і добровільність. У той же час зауважує, що 

існують норми і правила для обов’язкового їх виконання. Тому у своїх 

дослідженнях він називає такі категорії як «соціальне зобов’язання», під яким 

розуміє економічну і правову відповідальність підприємства перед суспільством, 

«соціальне реагування», тобто добровільна участь підприємства в розв’язанні 

проблем, які безпосередньо не пов’язані з його діяльністю і «соціальна 

чутливість» – попередження, профілактика й запобігання можливим негативним 

наслідкам діяльності підприємства, активний пошук шляхів вирішення 

соціальних проблем [345, с. 62]. Ми підтримуємо такий підхід ученого до 

характеристики відповідальності організацій роботодавців як сторони 

соціального партнерства. Вважаємо, що така відповідальність є не тільки 
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соціально-трудовою, а й економічно-виробничою, що, власне, випливає з 

фактичних обставин справи. 

При розгляді юридичної відповідальності за порушення прав сторін 

соціального партнерства у трудовому праві актуальним вважаємо відзначення 

того, що всі обов’язки з виконання умов колективного договору в основному 

покладаються на роботодавця. Що стосується зобов’язань працівників, то 

останні повинні: (а) забезпечувати нормальну роботу підприємства, 

(б) добросовісно виконувати свою трудову функцію, (в) не вдаватися до 

невмотивованих страйків у період дії колективного договору в разі належного 

виконання його умов роботодавцем, (г) дотримуватися правил внутрішнього 

трудового розпорядку.  

Водночас практика свідчить про прийняття працівниками та їх 

представниками додаткових зобов’язань, які, з одного боку, розширюють 

обов’язки працівників порівняно з нормами чинного законодавства, а з другого – 

не суперечать йому в цілому і, зокрема, не суперечать правилу про 

недопустимість включення до колективних договорів положень, що погіршують 

установлений трудовим законодавством рівень прав і гарантій працюючих. До 

них можна віднести зобов’язання працівників щодо сприяння:  

– підтриманню престижу підприємства на ринку товарів і послуг шляхом 

дотримання внутрішніх правил;  

– підвищенню ефективності виробництва і конкурентоздатності 

підприємства шляхом підвищення професійної конкуренції;  

– збереженню соціального миру за умови забезпечення роботодавцем 

принципів соціального партнерства; 

– структурним перебудовам і нововведенням за умов забезпечення 

роботодавцем соціального партнерства, оцінки їх наслідків для працівників 

підприємства і прийняття адекватних заходів щодо їх соціального захисту;  

– боротьбі із загрозами технологічних аварій і небезпекою для здоров’я за 

умови забезпечення роботодавцем зобов’язань по професійному навчанню й 

підвищенню рівня кваліфікації працівників;  
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– дотриманню працівниками деонтологічних принципів у сфері їх роботи 

[301, с. 169].  

Таким чином, соціально-трудовому партнерству характерною є взаємна 

відповідальність організацій роботодавців, з одного боку, й організацій 

працівників – з іншого. Держава займає в цій ніші особливе положення, оскільки 

вона покликана забезпечити ефективний державний контроль у зазначеній 

царині.  

Отже, тягар відповідальності у тристоронніх відносинах соціального 

партнерства покладено саме на організаціях роботодавців, що зумовлюється тим, 

що роботодавці виступають у цих відносинах домінуючою стороною. Юридична 

відповідальність роботодавців за порушення соціально-трудових умов є 

багатоплановою – це трудова, цивільна, адміністративна і кримінальна. У 

процесі дослідження відповідальності за порушення прав сторін соціального 

партнерства у трудовому праві ми дійшли певних висновків. Хоча 

відповідальність роботодавців передбачена і на рівні закону, все ж в останньому 

бракує переліку механізмів притягнення до неї. Зазначене нівелює положення 

законодавства України щодо відповідальності роботодавців за порушення умов 

соціального партнерства, які були б чітко визначені законом або колективним 

договором. З огляду на проблеми законодавчої техніки, а також 

правозастосовної практики у сфері соціального партнерства окреслимо ключові 

аспекти відповідальності сторін останнього. 

Як відзначає С.М. Щеглова, в умовах соціального партнерства роль 

держави зводиться до розроблення відповідного трудового й соціального 

законодавства, створення правової інфраструктури й регулювання на правовій 

основі взаємовідносин між підприємцями і працівниками, тобто до ролі арбітра, 

який стоїть на сторожі прийнятого законодавства. На думку вченої, втручання 

уряду може бути тільки в таких випадках: (а) коли тією чи іншою стороною 

трудових відносин порушується трудове законодавство, (б) якщо обидві 

конфліктуючі сторони не можуть виробити компромісне рішення, (в) якщо 

досягнутий між працівниками й роботодавцями компроміс завдає шкоди 
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державним інтересам [346, c. 80, 81]. Інакше кажучи, держава прямо не 

втручається в соціально-трудові відносини між працівниками й роботодавцями, 

але тільки до моменту, коли вже спостерігається грубе порушення норм 

законодавства у відповідній сфері. Після порушень сторонами правил 

соціального партнерства держава застосовує примусові механізми щодо 

притягнення винних осіб до відповідальності, встановленої колективними 

договорами (угодами) й законодавством України. 

На думку Г.А. Трунової, прогалиною українського законодавства є те, що 

юридична відповідальність за невиконання обов’язків за домовленістю, 

досягнутою сторонами в результаті примирних процедур, не визначена в 

повному обсязі. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)» визначає, що особи, які затримують виконання рішень 

примирних органів, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, кримінальну або 

адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.  

Проте в результаті проведеного системного аналізу положень 

законодавства України, а також доктринальних підходів до досліджуваного 

явища можна стверджувати, що сьогодні відсутній механізм притягнення до 

відповідальності, передбаченої названим Законом. Іншими словами, 

законодавство не містить конкретизації зазначених норм про відповідальність за 

порушення умов соціального партнерства. Така ситуація тягне за собою 

незабезпеченість виконання роботодавцями колективних договорів та інших 

визначених законом умов соціального партнерства. 

Вихід з наведеної ситуації Г.А. Трунова вбачає у зміні повноважень 

Національної служби посередництва та примирення. Оскільки, цей орган зараз 

відіграє доволі незначну роль у вирішенні колективних трудових спорів, буде 

правильним закріпити за цією Службою правозабезпечення примусового 

виконання рішень примирно-посередницьких органів для сторін колективно-

трудових спорів. Наприклад, це повноваження може забезпечуватися правом 

звернення Національної служби посередництва та примирення до суду з позовом 

про виконання рішення по колективному трудовому спору [301, с. 70]. Такий 
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підхід викликає підтримку, адже до компетенції Національної служби 

посередництва та примирення (як спеціального, центрального органу виконавчої 

влади) належить, зокрема, здійснення державного нагляду за дотриманням 

законодавства у сфері соціального партнерства. Положення колективних 

договорів між усіма сторонами, як і положення законодавства України, не 

можуть бути декларативними повинен бути механізм їх реального виконання. 

При цьому принципово важливо наголосити, що адміністративну 

відповідальність у формі штрафу не можна вважати ефективним стимулом до 

виконання соціально-трудових умов. Це зумовлено тим, що для роботодавців 

вигідніше буде сплатити адміністративний штраф і, так би мовити, «закрити 

питання», аніж виконувати всі умови соціального партнерства. 

Серед завдань організацій роботодавців самостійним є забезпечення 

виконання взятих на себе зобов’язань за укладеними угодами. Вітчизняні 

науковці, які займалися проблемою правового регулювання таких організацій, 

підтримують необхідність закріплення за організацією роботодавців обов’язку з 

виконання колективних угод [Див.: 18, c. 85; 347, c. 100-105]. Поряд із цим 

виникає питання: яким же чином організація роботодавців зможе забезпечити 

виконання відповідної угоди і як її примусити виконувати взяті на себе 

зобов’язання. Як зауважує В.В. Жернаков, правові засоби (дисциплінарна і 

навіть кримінальна відповідальність посадовців) є неефективними, бо реально 

притягати нікого, оскільки юридичні і фізичні особи на себе таких зобов’язань 

не брали. Виконання вказаних зобов’язань об’єднаннями роботодавців не 

гарантується через відсутність його забезпечення відповідними механізмами 

[348, c. 190].  

Механізмів притягнення організацій роботодавців до відповідальності за 

порушення прав сторін соціального партнерства в законодавстві України на 

сьогодні не прописано. Окреслена прогалина детермінує високий відсоток 

правового нігілізму з боку роботодавців, що, у свою чергу, викликає підвищення 

соціальної напруги в системі соціально-трудових відносин між працівниками. На 

наше переконання, ефективним кроком до стимулювання організацій 
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роботодавців є безумовне виконання приписів колективних договорів, але тільки 

за умови, якщо санкції за їх невиконання включатимуть високі штрафи як для 

держави, так і для працівників. При цьому логічним і послідовним буде, якщо 

такі штрафи будуть диференціюватись на ті, що прямо зазначені в законі, й ті, 

що передбачені в колективному договорі (угоді). Тільки суттєвий економічний 

тягар для роботодавців, а не формальний низький адміністративний штраф, 

зможе бути реальним стимулом для неухильного виконання умов соціального 

партнерства. 

Ще однією проблемою відповідальності за порушення прав сторін 

соціального партнерства є членство в організаціях роботодавців та їх 

об’єднаннях. Конструктивним є науковий підхід Н.Д. Гетьманцевої, яка 

переконана в тому, що необхідно вирішити питання про обов’язковість угод для 

тих роботодавців, які вступили в організацію (об’єднання) після укладення 

угоди,або ж вийшли з неї до закінчення строку дії останньої, щоб попередити 

різного роду ухилення від виконання її умов, було б доцільно зобов’язати 

роботодавця виконувати угоду, укладену за його участю, незалежно від того, чи 

припинив він членство в цій організації (об’єднанні). Стосовно ж роботодавців, 

які вступили в об’єднання після укладення угоди, то їх не можна вважати її 

учасниками. Однак вони можуть взяти на себе відповідні зобов’язання, а 

організація роботодавців – передбачити вирішення цього питання в її статуті 

[349, c. 73-77].  

У законодавстві України у сфері соціального партнерства залишається 

прогалиною питання вступу в організацію роботодавців (їх об’єднання) й виходу 

з неї. Ми підтримуємо точку зору тих науковців, які переконують, що 

роботодавець при вступі до об’єднання організацій роботодавців повинен взяти 

на себе обов’язок виконувати відповідні зобов’язання у сфері соціального 

партнерства, в переважній своїй більшості нівелюється сутність такого членства. 

Організації роботодавців, як самостійна сторона соціального партнерства, 

повинні ґрунтуватись на системі обов’язків їх членів. Не менш актуальним є 

питання щодо правових наслідків виходу особи з організації роботодавців – у 
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плані відповідальності, що полягає в тому, що такий роботодавець матиме весь 

спектр обов’язків як члена організації роботодавців, яка є самостійною стороною 

у відносинах соціального партнерства. 

Проблемним питанням в аспекті порушення прав сторін соціального 

партнерства у трудовому праві є юридична відповідальність профспілок як 

суб’єктів такого партнерства. В.М. Догадов щодо цього акцентував увагу на 

потребі законодавчого встановлення відповідальності профспілок та їх 

посадовців [350, c. 130]. Закон України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» не містить положень стосовно юридичної відповідальності 

профспілок. Проте в Законі України «Про колективні договори і угоди» 

передбачено відповідальність посадових осіб, які представляють профспілки, за 

ухилення від участі в колективних переговорах, за порушення й невиконання 

колективних договорів та угод, за ненадання інформації, необхідної для 

колективних переговорів і здійснення контролю. Таким чином, можна 

констатувати, що в законодавстві України передбачено відповідальність 

профспілок як суб’єктів соціального партнерства. Одночасно варто відзначити, 

що рівень законодавчої техніки не є досконалим, адже положення щодо 

відповідальності профспілок викладені законодавцем безсистемно й 

неузгоджено. 

Також проблемою юридичної відповідальності за порушення прав сторін 

соціального партнерства у трудовому праві є відсутність негативних наслідків за 

ухилення від участі в колективних переговорах. Положення законодавства 

України у розглядуваній сфері містять низку норм щодо відповідальності сторін 

за ухилення від участі в колективних переговорах. Проблема полягає в тому, що 

законодавство не покладає обов’язку на жодну зі сторін соціального партнерства 

розпочати колективні переговори шляхом надсилання письмового повідомлення 

другій стороні [351, c. 14-21]. Наведене положення цілком відповідає 

ратифікованій Україною Європейській соціальній хартії, ч. 2 ст. 4 якої 

встановлює, що реалізація права на справедливу винагороду досягається шляхом 
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вільного укладання колективних договорів, відповідаючих національним умовам 

[352]. 

Право на переговори є добровільним. Це означає, що сторона соціального 

партнерства на власний розсуд вирішує питання участі у переговорах.  

При вивченні юридичної відповідальності за порушення прав сторін 

соціального партнерства у трудовому праві надзвичайно актуально наголосити 

на порядку здійснення контролю за дотриманням усіх умов соціального 

партнерства. Ми підтримуємо позицію щодо того, що установлення належним 

чином діючих процедур контролю за виконанням обов’язків сторін дозволяє, з 

одного боку, забезпечувати ефективну реалізацію прийнятих суб’єктами 

соціального партнерства обов’язків, з другого – сприяти розвитку самих 

соціально-партнерських відносин [353, c. 161, 162]. Підкреслимо, що обов’язку 

тієї чи іншої особи завжди відповідає низка обов’язків інших осіб, у тому числі й 

держави в особі уповноважених органів. Це означає, що відповідальність може 

бути позитивною або ж ретроспективною щодо управомочених осіб. 

Ретроспективна відповідальність означає, що особа несе негативні наслідки за 

вчинення конкретного порушення прав третіх осіб. Що ж стосується позитивної 

відповідальності, то її сутність полягає в тому, що особа зобов’язується нести 

відповідальність за правомірність своїх дій у перспективі. Отже, здійснивши 

аналіз юридичної відповідальності за порушення прав сторін соціального 

партнерства у трудовому праві акцентуємо увагу на тому, що відповідальність є 

двохаспектною – позитивною і ретроспективною. 

У контексті зазначеного наголосимо, що згідно із законами України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» і «Про колективні договори і 

угоди» контроль за виконанням домовленостей, досягнутих сторонами 

соціального партнерства, провадиться безпосередньо сторонами або ж їх 

уповноваженими представниками. Сторони останнього, які підписали 

колективний договір (угоду), щорічно, у передбачені колективно-договірними 

актами строки повинні звітувати про виконання його (її) умов. У процесі 

здійснення контрольної діяльності сторони соціального партнерства зобов’язані 



324 

 

 

надавати необхідну для цього актуальну інформацію. Роботодавці та їх 

об’єднання у тижневий строк мають давати відповіді на запити профспілок та їх 

об’єднань, а також інформувати з питань умов праці працівників, соціально-

економічного розвитку підприємства й виконання колективних договорів та 

угод. Однак цей обов’язок законодавчо не закріплено за професійними спілками 

чи іншими представниками трудового колективу. Водночас передбачається 

відповідальність сторін соціального партнерства або їх представників у разі 

ненадання інформації, необхідної для здійснення контролю за виконанням 

колективних договорів та угод. 

Підсумком проведеного нами дослідження є наведення основних проблем 

юридичної відповідальності за порушення прав сторін соціального партнерства, 

а саме:  

– відсутність юридичної відповідальності за невиконання обов’язків за 

домовленістю, досягнутою сторонами в результаті примирних процедур;  

– відсутність у законодавстві механізму притягнення організацій 

роботодавців до відповідальності за порушення прав сторін соціального 

партнерства;  

– проблема членства в організаціях роботодавців та їх об’єднаннях;  

– непослідовність законодавства щодо відповідальності профспілок як 

суб’єктів соціального партнерства; 

– відсутність правових наслідків за ухилення від участі в колективних 

переговорах. 

У процесі здійснення законодавцем подальшого реформування системи 

соціального партнерства особливу увагу варто приділити інституту 

відповідальності сторін соціально-трудових правовідносин. Відповідальність є 

тим правовим засобом, який у будь-якому випадку стимулює сторони до 

належного виконання положень такого партнерства. Існуючі в законодавстві у 

сфері соціального партнерства прогалини й колізії, що сьогодні спостерігаються, 

є деструктивним елементом у механізмі правового регулювання. Зазначене 

значно погіршує якість зниження соціальної напруги між роботодавцями та 
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працівниками. Юридична відповідальність має бути своєрідним стимулом для 

сторін-партнерів у їх бажанні соціального партнерства належним чином 

виконувати всі взяті на себе зобов’язання. 

 

Висновки до Розділу 4: 

1. Механізм правового регулювання соціального партнерства – це 

внутрішньо впорядкована система правових засобів (нормативно-правові акти, 

колективні договори, принципи, методи, гарантії), які в сукупності й цілісності 

забезпечують ефективне правове регламентування суспільних відносин у сфері 

взаємозв’язків між державою, працівниками й роботодавцями, а також 

ефективне й реальне соціальне партнерство між усіма сторонами відповідних 

правовідносин. 

2. Структура механізму правового регулювання соціального 

партнерства у трудовому праві України складається з таких елементів: 

1) нормативно-правових актів; 2) колективних договорів; 3) принципів правового 

регулювання соціального партнерства; 4) методів правового регулювання 

соціального партнерства; 5) гарантій правового регулювання соціального 

партнерства. 

3. Під міжнародно-правовим регулюванням соціально-трудового 

партнерства варто розуміти систему прийнятих міжнародними організаціями у 

сфері трудового права і права соціального забезпечення документів, актів, 

декларацій, рекомендацій, які мають статус загальновизнаних у світі і 

підлягають поступовій ратифікації державами – членами та імплементації в їх 

національне законодавство. 

4. Особливості міжнародно-правового регулювання соціально-

трудового партнерства:  

– воно відіграє нормативно-функціональну роль у тій частині, яка 

ратифікована Верховною Радою України, внаслідок чого міжнародне 

законодавство стає частиною національного;  
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– норми міжнародних актів мають пріоритет перед нормами національного 

законодавства: за наявності колізій у законодавстві щодо одного й того ж 

питання суспільні відносини регулюватимуться міжнародними правовими 

документами;  

– міжнародно-правові акти є своєрідним еталоном і прикладом для 

українського законодавця для подальшого здійснення реформи законодавства у 

відповідній сфері;  

– для реалізації міжнародних документів Україна приймає відповідні 

нормативні акти, що передбачають поступовий і послідовний алгоритм їх 

втілення в життя;  

– ратифікація Україною міжнародно-правових актів покладає на неї 

додаткові зобов’язання щодо ефективного системного державного контролю у 

відповідній сфері суспільних відносин;  

– особи, чиї гарантовані міжнародними документами права були порушені, 

мають право на їх захист у міжнародних інстанціях та організаціях. 

5. Основними проблемами юридичної відповідальності за порушення 

прав сторін соціального партнерства є:  

– відсутність юридичної відповідальності за невиконання обов’язків за 

домовленістю, досягнутою сторонами в результаті примирних процедур;  

– відсутність у законодавстві механізму притягнення організацій 

роботодавців до відповідальності за порушення прав сторін соціального 

партнерства;  

– проблема членства в організаціях роботодавців та їх об’єднаннях;  

– непослідовність законодавства щодо відповідальності профспілок як 

суб’єктів соціального партнерства; 

– відсутність правових наслідків за ухилення від участі в колективних 

переговорах. 
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РОЗДІЛ 5 

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ 

 

5.1 Сучасний стан правового регулювання соціального партнерства у 

трудовому праві України: проблеми і пропозиції щодо їх вирішення 

Загальновизнаним є той факт, що правовідносини між працівниками 

станом на сьогодні, з одного боку, й роботодавцями і державою – з іншого, 

залишаються соціально напруженими й доволі складними. Зазначене 

детермінується насамперед недосконалістю механізму правового регулювання 

соціального партнерства, глибокою фінансово-економічною кризою, а також 

своєрідною динамікою розвитку електронно-технічних технологій. У підґрунті 

соціально-партнерських відносин лежить правове їх регулювання, адже саме 

законодавство у відповідній сфері визначає основоположні засади організації 

взаємовідносин між працівниками й роботодавцями. На нашу думку, правове 

регулювання повинно завжди відповідати рівню розвитку суспільства, бути 

адаптованим до соціально-економічних і політико-правових змін у соціумі, 

інакше цілком закономірним є виникнення ситуації невідповідності системи 

такого регулювання фактичним суспільним відносинам. Останнє, у свою чергу, 

породжує низку проблем у правовому регулюванні соціально-трудового 

партнерства. 

Соціальне партнерство є необхідною умовою формування громадянського 

суспільства в умовах ринкової трансформації. У багатьох країнах з перехідною 

економікою соціальне партнерство все ще перебуває в стадії розвитку, і багато 

соціальних проблем залишаються невирішеними не тільки через відсутність 

необхідних фінансових ресурсів, а й через відсутність ініціативи і координації 

між громадськими структурами, владою і бізнесом. Водночас побудова 

платформи діалогу і визначення перспектив співпраці вкрай необхідна при 

розвитку соціального партнерства та окресленні його форм [354, с. 2]. 
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Актуальність цього питання зумовлена тим, що без окреслення ключових 

проблем правового регулювання соціального партнерства у трудовому праві 

України, неможливо здійснити ефективне реформування законодавства у 

відповідній царині. Нові виклики, які прийняло українське суспільство, 

закономірно потребують оновлення регламентації соціального партнерства. 

Виокремлення й висвітлення наявних проблем правового регулювання цього 

партнерства має стати належним підґрунтям для реформування трудового права 

України у сфері суспільних відносин, забезпечити досягнення стабільності у 

взаємовідносинах між працівниками й роботодавцями, а також мінімізацію 

потенційної конфліктності в соціумі. 

Питаннями правового регулювання соціального партнерства у трудовому 

праві України опікувалися такі вчені як В.С. Венедиктов, Л.І. Лазор, 

В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, Н.Б. Болотіна, Н.Д. Гетьманцева, 

Г.С. Гончарова, В.Я. Гоц, П.І. Жигалкін, В.В. Жернаков, І.В. Зуб, Д.О. Карпенко, 

П.Д. Пилипенко, М.П. Стадник, Б.С. Стичинський, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, 

О.М. Ярошенко та ін. 

Окреслена проблематика ще не була предметом самостійного наукового 

дослідження, а наявні в доктрині трудового права наукові роботи лише частково 

висвітлюють окремі аспекти соціального партнерства. Деякі питання правової 

регламентації соціально-трудового партнерства висвітлювались у рамках різних 

наукових робіт доволі фрагментарно. Аналіз доктрини дає нам можливість 

констатувати, що на рівні навіть монографічного дослідження не здійснювалося 

системного й послідовного розгляду наявних проблем правового регулювання 

соціального партнерства. З огляду на зазначене задекларована тематика цього 

підрозділу набуває сьогодні особливої актуальності. 

Передусім зазначимо, що в існуючих наукових роботах фахівців можна 

зустріти такі поняття, як «нормативно-правове регулювання» і «правове 

регулювання», що вживаються різними вченими в дещо неодинакових 

значеннях. Системний аналіз першого поняття дозволяє стверджувати, що вчені-

правознавці розглядають його в таких значеннях, як-от: 
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– юридична функція, що реалізується державою у процесі впливу на 

суспільні відносини й за допомогою якої поведінка їх учасників приводиться у 

відповідність до вимог і дозволів, що містяться в нормах права, легальність і 

обов’язковість яких підтримується суспільством і забезпечується можливістю 

застосування владної сили держави [355, с. 437]; 

– результативний, нормативно-організуючий вплив, що здійснюється на 

суспільні відносини за допомогою системи правових засобів (юридичних норм, 

правовідносин, індивідуальних приписів) з метою їх упорядкування, охорони й 

розвитку відповідно до суспільних потреб [356, с. 145]; 

– одна з форм впливу права на суспільні відносини за допомогою 

специфічно-правових засобів – норм права, правовідносин, актів реалізації права 

[227, с. 381]; 

– процес впливу держави на суспільні відносини шляхом застосування 

юридичних норм (норм права) [294, с. 41, 42]; 

– упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорона й 

розвиток, що здійснюються за допомогою права і сукупності правових засобів 

[243, с. 529]. 

Ключовим атрибутом нормативно-правового регулювання є саме 

прив’язка його до нормативного акта як до основного джерела.  

Поряд з наведеними варіантами розгляду поняття «нормативно-правове 

регулювання» вчені також оперують поняттям «правове регулювання». 

О.Є. Гольцова звертає увагу на те, що, ведучи мову про правове 

регламентування, слід зазначити, що воно діє на суспільні відносини шляхом 

застосування певних юридичних засобів, насамперед норм права. В умовах 

формування в Україні засад правової держави роль і значення правового 

регулювання суспільних відносин набуває особливої актуальності. Адже 

головною ознакою моделі держави, що характеризується як правова, виступає 

саме ознака високої правової впорядкованості суспільних відносин. Тому 

питання підвищення ролі права постають у центрі уваги й відображаються в 

найважливіших державних і громадських документах [357, с. 54]. 
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В.М. Селіванов переконує, що правовим регулюванням охоплюються різні 

сторони суспільного життя, а юридичної форми набувають основні й 

найважливіші види суспільних відносин у різних сферах людської діяльності, які 

потребують не просто законодавчої форми, а її змістовної правової наповненості 

[358, с. 27-34]. 

Вважаємо, що категорія «правове регулювання» є значно ширшою 

порівняно з поняттям «нормативно-правове регулювання», яке обмежується 

виключно нормативно-правовим актом як джерелом права. Правове 

регулювання своїм джерелом має не тільки нормативні акти, а й інші соціальні 

регулятори (звичай, традиції тощо). У рамках нашого монографічного 

дослідження під поняттям «правове регулювання» будемо розуміти 

впорядкований вплив на суспільні відносини в якісно однорідній сфері з метою 

забезпечення захисту інтересів усіх суб’єктів, а також публічного інтересу. 

Переходячи до проблем правового регулювання соціального партнерства у 

трудовому праві України, доречно навести твердження О.М. Мірошниченка, що 

механізм соціально-трудового партнерства в Україні формується й розвивається 

в умовах (а) глибокої системної кризи, (б) різко вираженої поляризації 

колективно-договірного процесу, (в) несформованості рівноправних суб’єктів, 

(г) нерозвиненості елементів та ознак громадянського суспільства, 

(ґ) недостатньо опрацьованої системи нормативно-правового регулювання 

соціально-трудових відносин. Тому особливої вагомості набуває спрямованість 

механізму системи соціально-трудового партнерства на досягнення соціальної 

злагоди й консенсусу в суспільстві шляхом компромісів, укладання договорів та 

угод [89, с. 152]. 

Цілком підтримуючи підхід ученого, вважаємо, що проблеми правового 

регулювання соціально-партнерських правовідносин детермінуються 

різноплановими об’єктивними й суб’єктивними чинниками, що при окресленні 

зазначених проблем методологічно необхідним є групування якісно однорідних 

питань і надання їм послідовної правової оцінки. 
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Найголовнішою проблемою правового регулювання соціального 

партнерства у трудовому праві України варто назвати проблему місця й ролі 

держави як самостійної сторони в системі соціального партнерства. Результат 

проведеного аналізу доктрини трудового права показав, що можна 

стверджувати, що на сьогодні немає однозначної думки вчених щодо визначення 

місця держави в механізмі соціального партнерства. 

Світовий досвід показує, що в деяких країнах сформовано багатоукладну й 

різносторонню соціальну інфраструктуру, що включає систему соціальних 

допомог, певний обсяг соціальних послуг, розширену сферу колективно-

договірного регулювання, що є результатом активної й постійної діяльності 

держави, яка, у свою чергу, до вирішення виникаючих проблем залучає 

представників підприємців і профспілкові об’єднання [359, c. 3]. Ми цілком 

поділяємо таку точку зору й підкреслюємо, що основною метою такої держави є 

забезпечення соціального добробуту населення, стабільності розвитку соціально-

економічних відносин і підтримання соціального діалогу. Цілком закономірним 

є той факт, що роботодавці, будучи економічно сильнішою стороною, можуть 

негативно впливати на працівників й експлуатувати їх. Певний рівень соціальної 

напруги в таких правовідносинах завжди буде мати місце, йдеться про вплив 

одних індивідів на інших, про визначення їх кар’єрного росту, заробітної плати, 

соціальних заохочень і гарантій, про регламентацію їх поведінки тощо. 

На думку багатьох вчених [360, 361] важливою передумовою реалізації 

соціального партнерства в сучасних умовах є його базування на засадах 

соціальної відповідальності. Втім, деякі вчені корпоративну соціальну 

відповідальність ототожнюють з соціальним партнерством. Зокрема, міркування 

базуються на твердженні, що соціальне партнерство є одним з найдієвіших 

засобів формування системи соціальної відповідальності, а останню можна 

розглядати, з одного боку, як результат (чи один з результатів) соціального 

партнерства, а з іншого боку – як обов’язкову умову його успішності [362, с. 

305]. 
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Найбільш поширеною моделлю соціального партнерства, яка залежить від 

втручання державних владних структур у соціально-партнерські відносини, 

Г.А. Трунова вважає тристоронню співпрацю, коли держава, роботодавці і 

профспілки (як представники найманих працівників) є рівноправними. Така 

модель діє переважно на макрорівні у вигляді взаємодії держави з організаціями 

праці й капіталу загальнонаціонального масштабу, спирається на компроміс, 

зорієнтований на досягнення мети й відповідного суспільного благополуччя 

[301, с. 78, 79]. 

Інша ж модель соціального партнерства діаметрально протилежна першій і 

полягає в тому, що держава не втручається в економічне життя суспільства або ж 

зводить таке втручання до мінімуму [363, c. 195]. Прихильники принципу 

«laissez fair» у трудових відносинах основоположною ідеєю вважають свободу 

дій соціальних партнерів – союзів підприємців і працівників – і відхиляють 

втручання держави у їх відносини [93, c. 90]. Держава виступає в ролі арбітра 

колективних трудових спорів, законодавчо регулюючи відносини, не 

допускаючи розвитку протистояння сторін до масштабів, небезпечних для 

стабільності соціуму. У цій моделі, яка притаманна США, Іспанії, Португалії, 

вирішення проблем за допомогою партнерства переноситься на виробничий 

рівень підприємства [364. c. 514].  

У цілому ж наведені дві моделі, визначальним атрибутом яких є втручання 

або ж невтручання держави у правовідносини між роботодавцями і 

працівниками, у наукових дослідженнях вчених протиставляються. 

Методологічно непослідовним є протиставляння цих моделей соціального 

партнерства, як і взагалі недоцільність їх виокремлення. Наша позиція полягає в 

тому, що держава в будь-якому випадку має втручатися в соціальне партнерство. 

Іншим питанням є механізм і ступінь такого втручання, методи і способи 

правового впливу держави, концепція відповідальності й заохочень. В аспекті 

зазначеного ми погоджуємося з точкою зору Є.Б. Хохлова, який доводить, що 

держава в механізмі соціального партнерства виступає суб’єктом публічної 

влади, який у той же час взаємодіє із суб’єктами інших соціально вагомих 
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інтересів на засадах рівності [364, c. 499]. Ось чому не можна говорити про те, 

що держава, будучи нейтральною, не бере участі в соціальному партнерстві. 

Вона завжди виступає активною стороною соціально-партнерських відносин. 

Одночасно в контексті окресленого питання не слід плутати державу в особі 

законодавчого органу, державу в особі системи судових органів й державу в 

особі уповноважених органів, які забезпечують державний контроль за 

дотриманням законодавства в царині соціально-трудових правовідносин. 

Аналіз законів України «Про колективні договори і угоди» і «Про 

організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» дозволяє 

констатувати, що місце держави як сторони соціального партнерства визначено 

недостатньо чітко. Проблемою правового регулювання соціального партнерства 

у трудовому праві України є те, що її законодавство системно не визначає 

правового статусу держави як самостійної сторони такого партнерства. Іншими 

словами, на рівні правозастосовної практики не зовсім зрозумілою залишається 

її роль у механізмі соціально-трудових партнерських правовідносин. 

У Конвенції МОП про сприяння колективним переговорам № 154 чітко 

прописано: державні органи вживають заходів для заохочення і сприяння 

розвитку колективних переговорів, що є предметом попередніх угод між ними й 

організаціями підприємців і працівників. Одночасно Конвенція МОП про 

тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових 

норм № 144 підкреслює необхідність проведення консультацій між 

представниками уряду, підприємців і працівників з питань, що належать до 

діяльності МОП. Рекомендація МОП щодо добровільного примирення та 

арбітражу № 92 передбачає сприяння органів державної влади у вирішенні 

колективних трудових спорів шляхом забезпечення безоплатної й оперативної 

процедури добровільного примирення, надання цими органами необхідної 

інформації про загальне соціально-економічне становище країни та ін. 

Отже, на рівні міжнародного законодавства закріплено принцип втручання 

держави у соціальне партнерство рівно в тій мірі, в якій це потрібно для 

забезпечення й досягнення соціального добробуту й діалогу між роботодавцями, 
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з одного боку, і працівниками – з іншого. Окрім того, держава виступає гарантом 

прав кожної зі сторін соціально-партнерських правовідносин. Є сенс наголосити, 

що законодавство України нормативно не врегульовує місце держави саме як 

активного суб’єкта правовідносин у сфері соціального партнерства. Акцентуючи 

увагу на її активній участі в таких правовідносинах, оскільки, коли йдеться про 

пасивність, держава виступає вже не стороною соціального партнерства, а 

державою-гарантом правосуддя, законності й верховенства права. 

Окремому науковому аналізу підлягає позиція Р.З. Лівшиця, який вважає, 

що держава не є стороною трудових відносин, тому й не може бути суб’єктом 

трудового права. З його погляду, її роль у трудових відносинах полягає у 

правовому регулюванні праці, а суб’єктами права виступають спеціально 

створені органи (інспекції), а не держава в цілому [261, c. 34]. П.Д. Пилипенко, у 

свою чергу, акцентує увагу на протилежному, вважаючи, що держава, як 

первинний носій соціально-економічних інтересів, є стороною соціального 

партнерства, а державні органи є її представниками, які створюються для 

реалізації завдань і цілей соціального партнерства [365, c. 30]. 

Ми ж схильні підтримувати точку зору П.Д. Пилипенка, яка полягає в 

тому, що держава є самостійною стороною соціального партнерства, яка 

функціонує в системі відповідних державних органів. Не можна розділяти 

сутність держави і державних органів, оскільки останні покликані забезпечувати 

виконання державних функцій у відповідній сфері суспільних відносин. 

Категоричне твердження про те, що держава не виступає суб’єктом трудового 

права й не наділена відповідною правосуб’єктністю не є доцільним. 

М.В. Лушнікова, розкриваючи роль держави в механізмі соціального 

партнерства, підкреслює подвійний правовий статус держави, яка, як вона 

вважає, виступає одночасно носієм публічної влади й партнером. Держава 

відіграє значну роль – приймає нормативно-правові акти, які є обов’язковими до 

виконання усіма суб’єктами трудового права, здійснює нагляд і контроль у сфері 

праці й судочинство з трудових спорів [366, c. 66-71]. 
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Цілком солідаризуємось із наведеною позицією, що держава одночасно 

виступає і партнером, і носієм публічної влади. Такий підхід до висвітлення 

держави в системі соціально-трудових правовідносин забезпечить розрізнення 

держави у сфері нормотворення, правосуддя, контролю й нагляду. Усі наведені 

атрибути держави є самостійними, що треба мати на увазі, характеризуючи її як 

сторону соціально-партнерських відносин.  

В.В. Новіков відзначає, що в упорядкуванні соціально-трудових відносин і 

соціального діалогу держава виконує функції публічної влади й виступає 

соціальним партнером. Як законодавець вона (а) приймає нормативно-правові 

акти, (б) встановлює правила і процедури соціального партнерства, (в) визначає 

правовий статус учасників переговорного процесу, (г) виступає посередником 

при вирішенні конфліктних ситуацій між партнерами як представник і гарант 

інтересів держави в системі соціального партнерства. Як власник засобів 

виробництва держава бере на себе функції роботодавця й сама стає стороною 

угод певного рівня [367, c. 38, 39]. 

Доволі важливою проблемою правового регулювання соціального 

партнерства у трудовому праві України є відсутність послідовного визначення 

правового статусу держави як сторони соціально-партнерських відносин. Її 

сутність полягає в тому, що законодавством не встановлено механізму активної 

участі держави в підтриманні соціально-партнерських відносин між 

працівниками, з одного боку, й роботодавцями – з іншого. Виходячи з аналізу 

законодавства не можна дати чіткої відповіді на запитання, до якого моменту 

держава виступає стороною соціального партнерства, а з якого публічним 

суб’єктом з покладеними на нього функціями й обов’язками. Невирішеним є й 

питання щодо прав держави як рівноправної сторони соціально-партнерських 

відносин. Вважаємо, що вона не має аналогічних прав, які прослідковуються у 

роботодавців і працівників і що державу в системі соціально-партнерських 

відносин варто розглядати через призму її обов’язків, але ніяк не її прав. 

Наступною проблемою правового регулювання соціального партнерства у 

трудовому праві України є зміст колективних договорів, які виступають 
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первинним джерелом урегулювання відносин між роботодавцями і 

працівниками. Важливим інструментом здійснення профспілковими 

організаціями своєї захисної і представницької функцій є колективний договір, 

зміст якого спрямовано, перш за все, на захист соціально-економічних інтересів 

працівників. При цьому основною метою такого договору є поліпшення умов 

праці працівників і розширення їх соціальних прав. 

На переконання Г.А. Трунової, одним з проблемних питань колективно-

договірного регулювання на рівні підприємств, установ та організацій є факт 

формальної роботи по укладенню таких договорів, у змісті яких відсутні 

додаткові гарантії забезпечення трудових прав працівників, чого не можна 

сказати про законодавство й чинні колективні угоди [301, с. 176]. 

Окреслена проблема фактично детермінована наявною правозастосовною 

практикою організацій роботодавців. Як правило, зміст колективних угод 

розробляється юридичним відділом (департаментом) відповідної юридичної 

особи, що знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні керівника останньої. 

Зрозуміло, що в будь-якому випадку першопочатково зміст колективної угоди 

розробляється з наголосом на інтерес роботодавця. Після цього тривають 

колективні переговори з працівниками щодо проекту цієї угоди. Однак 

працівники далеко не завжди є юридично грамотними й обізнаними в доволі 

вузькій сфері нормативного регулювання – в царині соціального партнерства, що 

зумовлює формальний характер таких переговорів та узгоджень. 

Цілком аргументовано вказує С.В. Шапошникова, що проблемні аспекти 

діяльності професійних спілок у механізмі соціального партнерства зумовлені 

високою їх активністю на національному рівні й активністю низькою на рівні 

окремого підприємства. Профспілкам належить стати реальними виразниками 

інтересів працівників. За ними, владою й роботодавцями має бути визнано право 

боротися за встановлення вигідніших (порівняно з не об’єднаними у профспілки 

працівниками) умов праці та її оплати для членів профспілок. Працівник 

повинен мати реальну мотивацію членства у профспілці [368, с. 324]. 
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Окреслена проблема полягає в недостатньому залученні найманих 

працівників і профспілок до процесу розроблення проекту колективного 

договору, як і до його укладення. Нагальною потребою є активізація соціальної 

свідомості й ролі трудівників як учасників соціального партнерства. Такий 

підхід забезпечить досягнення балансу соціальних інтересів як працівників, так і 

роботодавців. 

Ще однією проблемою правового регулювання соціального партнерства у 

трудовому праві України є відсутність механізму притягнення до 

відповідальності сторін соціального партнерства. 

Розглядаючи особливості відповідальності сторін у сфері соціального 

партнерства, А.М. Гриненко особливо підкреслює усвідомленість і добровільний 

характер. Існують норми і правила їх обов’язкового виконання. Тому у своїх 

наукових роботах учений наголошує на таких категоріях як «соціальне 

зобов’язання», під яким розуміє економічну і правову відповідальність 

підприємства перед суспільством, «соціальне реагування», тобто добровільна 

участь підприємства в розв’язанні проблем, безпосередньо не пов’язаних з його 

діяльністю, і «соціальна чутливість» – попередження, профілактика й 

запобігання можливим негативним наслідкам діяльності підприємства, активний 

пошук шляхів вирішення соціальних проблем [345, с. 62]. А ось Я.В. Ільніцький 

соціальну відповідальність визначає як готовність і усвідомлення зобов’язання 

партнерів здійснювати соціально відповідальні дії по забезпеченню зайнятості й 

відповідати за їх наслідки для соціальних груп населення й соціально-

економічного прогресу суспільства в цілому [343, с. 7]. 

Соціальна відповідальність сторін соціального партнерства відіграє все 

більшу роль у забезпеченні політичної стабільності, яка впевнено вибудовується 

у відносини різноманітних соціальних суб’єктів, груп і спільнот. З огляду на це, 

у структурі суспільства виокремлюють 3 соціальні підсистеми – політичну 

(держава), економічну (бізнес або комерційний сектор) і громадянське 

суспільство (некомерційний сектор). Соціальне партнерство стає системою 
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взаємовідносин у соціумі, яка дозволяє запровадити загальну відповідальність за 

прийняті рішення [369, с. 29]. 

Однією з основних умов ефективності соціального партнерства є наявність 

чіткого механізму притягнення до відповідальності суб’єктів, які порушують 

імперативні норми законодавства. Декларація соціального партнерства й 

соціального діалогу у трудовому праві України сама по собі не забезпечує їх 

наявність і дієвість. Цінність правового регулювання у цій сфері забезпечується 

наявністю у сторін реального арсеналу правових засобів щодо захисту своїх 

законних прав та інтересів. 

При вивченні проблем правового регулювання відповідальності сторін у 

сфері соціального партнерства варто приділити увагу такій досить поширеній 

науковій позиції, прихильником якої є А.М. Гриненко. Організація є 

економічною цілісністю, що зобов’язана дбати лише про ефективність 

використання власних ресурсів і досягати економічних цілей. Тому спрямування 

частини ресурсів на соціальні потреби перешкоджає реалізації принципу 

максимізації прибутку і збільшує витрати організації, що переносяться на 

споживачів у вигляді зростання цін. Соціальні інвестиції погіршують 

конкурентоспроможність організації на світових ринках порівняно з тими, що не 

мають подібних витрат. Ринкова система недостатньо контролює соціальне 

залучення організацій, тому вони не беруть участі в соціальних діях, за які не 

вважають себе відповідальними. Крім того, персонал організації, як правило, не 

має досвіду вирішення соціальних проблем, тому вдосконаленню суспільства 

мають сприяти фахівці відповідних державних установ і благодійних 

організацій. Як наслідок – вирішення соціальних проблем слід залишити 

державним, благодійним та іншим інститутам [345, с. 63, 64]. 

Ми не погоджуємося з таким підходом до експлуатації як людських, так і 

природних ресурсів. По-перше, такий варіант розгляду соціальної і юридичної 

відповідальності роботодавців у сфері соціально-партнерських відносин відразу 

детермінує глибокий соціальний конфлікт. Соціально вразливі категорії 

працівників однозначно будуть невдоволеними, оскільки подібні умови праці 
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нагадують рабовласництво. По-друге, соціально-юридичну відповідальність 

роботодавців не можна розглядати як їх права й виключно як прямі, чітко 

визначені законом обов’язки. По-третє, не варто перекладати обов’язки 

роботодавців у сфері соціально-партнерських відносин на державу або ж на 

благодійні організації. Адже держава фізично не в змозі бути «фінансовим 

спонсором» соціальних гарантіях для всіх працівників своєї території. До того ж 

необхідно вказати, що працівники є соціально вразливішими порівняно з 

роботодавцями. 

Варто наголосити на тому, що на рівні законів України «Про колективні 

договори і угоди» і «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії 

їх діяльності» має бути чітко прописаний алгоритм притягнення до конкретної 

відповідальності кожної зі сторін соціально-партнерських відносин – держави, 

роботодавців, працівників. Сьогодні ми спостерігаємо ситуацію, коли 

відповідальність сторін у цій царині ніби законодавчо визначена. Проте на рівні 

як правозастосовної практики, так і науки відкритим залишається питання саме 

щодо чіткого механізму притягнення до юридичної відповідальності суб’єктів-

порушників  

Не менш важливою проблемою правового регулювання соціального 

партнерства у трудовому праві України є існування застарілого механізму 

соціально-партнерських переговорів між роботодавцями, з одного боку, і 

працівниками – з іншого. 

Вагомим компонентом взаємодії соціальних партнерів є усвідомлений, 

ідеально сформульований результат їх співпраці. Узгодження цілей та інтересів 

сторін-партнерів – головна умова успіху соціально-трудових відносин. Якщо на 

рівні перспективних цілей відбувається й усвідомлюється сторонами їх 

співпадіння, це стає достатньо сильною передумовою тривалого і стійкого 

партнерства для узгодження на цій основі проміжних і часткових цілей. Якщо 

останні співпадають, значить, можливе (й потрібне) тимчасове співробітництво, 

яке далі може продовжуватися, стаючи постійним. Якщо сторони взагалі не 

бачать спільних цілей, налагодити партнерські відносини неможливо [89, с. 152]. 
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На сьогодні може скластись уявлення, що між працівниками й 

роботодавцями існує змагання за право вирішувати умови колективного 

договору або ж угоди. Однак, з нашої точки зору, партнерське співробітництво 

повинно бути засновано на пріоритетах злагоди. Іншими словами, в соціально-

партнерських відносинах не може йтися про формальну перемогу однієї зі 

сторін. Найбільш складним є гарантування законодавцем такого механізму 

взаємовідносин між останніми, коли забезпечується усвідомлення дійсних 

інтересів протилежної сторони і коли вони узгоджуються із власними 

пріоритетами.  

На практиці основними проблемами переговорного процесу на рівні 

підприємства є: (а) система організації й оплати праці, (б) розміри мінімальних 

тарифних ставок і посадових окладів, (в) умови звільнення працівників, 

(г) питання профнавчання, (ґ) дотримання трудової й виробничої дисципліни, 

(д) відповідальність сторін за невиконання договору та ін. [370, c. 4, 5]. Державні 

контролюючі органи у розглядуваній сфері повинні мати на увазі усі ці питання, 

за результатами яких завжди одна зі сторін залишається невдоволеною. При 

перевірці колективних договорів та угод саме на перелічених проблемах 

потрібно робити акцент. 

Одним з важливих аспектів підвищення ефективності механізму соціально-

трудового партнерства в Україні, як вважає О.В. Мірошниченко, може стати 

підготовка професійних кадрів – організаторів соціально-трудового партнерства 

на всіх рівнях, незалежних посередників, консультантів та ін. Цю роботу могли б 

виконувати такі спеціалізовані навчальні заклади як Академія державного 

управління при Президентові України, Академія праці й соціально-трудових 

відносин та їх філіали в регіонах [89, с. 157]. 

Ми не можемо погодитись з такою пропозицією підвищення механізму 

соціального партнерства у трудовому праві України. По-перше, соціальне 

партнерство й соціальний діалог за своєю суттю, є формою безпосереднього 

волевиявлення двох сторін – роботодавців і працівників, що реалізується через 

професійні спілки, їх об’єднання, а також через участь у трудовому колективі. 
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По-друге, працівники не можуть бути залежними від організаторів соціально-

трудового партнерства. Останнє тільки підсилюється тим фактом, що працівники 

є соціально слабшою стороною порівняно з роботодавцями. По-третє, соціальне 

партнерство спрямовано на динамічність і гнучкість соціального діалогу, а не на 

формалізовані бюрократичні процедури. По-четверте, наявність так званих 

«організаторів соціально-трудового партнерства» фізично не зможе 

задовольнити динаміку попиту всіх працівників. 

Наступною проблемою правового регулювання соціального партнерства у 

трудовому праві України є відсутність у його сторін обов’язку укладення 

колективного договору (угоди). Проведений детальний аналіз Європейської 

соціальної хартії, Конвенції МОП про застосування принципів права на 

організацію і на ведення колективних переговорів № 98, Конвенції про сприяння 

колективним переговорам № 154, а також Закону України «Про колективні 

договори і угоди» показав, що їх норми не можуть бути нижчими за передбачені 

в Генеральній угоді. Можемо стверджувати, що чинне законодавство України 

взагалі не передбачає зараз обов’язкового укладення колективних договорів 

(угод). 

Спираючись на поглиблене вивчення міжнародного й національного 

законодавства у сфері соціального партнерства, підкреслимо, що укладення 

колективного договору (угоди) здійснюється виключно на добровільних засадах. 

А це означає: якщо одна зі сторін заперечує укладення такого партнерського 

документа, інші сторони не вправі наполягати на цьому. Більше того, жодна із 

сторін соціально-партнерських відносин не має правових підстав для звернення 

до судових або адміністративних органів з питанням про оскарження відмови 

іншої сторони від укладення колективного договору.  

Відсутність у сторін обов’язку укладення колективного договору означає 

також те, що законодавець не визначає мінімальної чисельності працівників на 

підприємстві, установі чи організації, за наявності якої потрібен такий договір 

(угода). Добровільність участі в укладенні колективного договору (угоди) 

забезпечується тим, що сторони соціально-партнерських відносин незалежно від 
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волі будь-яких трьох осіб обирають форму співробітництва й визначають ступінь 

взаємодії між собою. Одночасно рівноправність у цій царині партнерства 

забезпечується рівними правами працівників, з одного боку, й роботодавців – з 

іншого. 

Цілком логічним є й те, що законодавець не передбачає жодної юридичної 

відповідальності в разі відсутності колективного договору (угоди). Немає місця 

їх відповідальність також у випадку відмови однієї зі сторін від укладення 

колективного договору або ж від відмови у внесенні будь-яких змін. 

Зазначена ситуація детермінована принципом добровільного й 

рівноправного партнерства, який, власне, й визначає характер взаємовідносин 

соціальних партнерів. Так, Конвенція МОП про застосування принципів права на 

організацію і на ведення колективних переговорів № 98 установлює: там, де це 

необхідно, належить застосовувати заходи, що відповідають умовам країни, з 

метою стимулювання і сприяння повному розвитку й використанню процедури 

ведення колективних переговорів на добровільних засадах між роботодавцями і 

працівниками шляхом укладення колективних договорів. Одночасно згідно з 

Конвенцією МОП про тристоронні консультації для сприяння застосуванню 

міжнародних трудових норм № 144 учасники соціально-партнерських відносин 

повинні бути представлені рівноправно в будь-яких органах, через 

посередництво яких здійснюються консультації.  

Необхідно акцентувати увагу на тому, що принципово важливо розрізняти 

обов’язковість укладення колективного трудового договору й обов’язковість 

його виконання. Таким чином, пропонуємо запровадити обов’язковість 

укладення колективного договору (угоди) на підприємствах, установах та 

організаціях усіх форм власності. Вважаємо, що така обов’язковість має 

забезпечувати стабільність і прогнозованість соціально-партнерських відносин 

між працівниками й роботодавцями. При цьому зміст колективного договору не 

повинен суперечити законодавству в частині погіршення умов трудівників, а 

навпаки, умови їх роботи можуть тільки розширюватись і покращуватись. Якщо 

такого договору (угоди) не укладено або ж за його наявності він не пройшов 
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обов’язкової державної реєстрації, це тягне за собою зловживання 

роботодавцями своїм домінуючим положенням. Варто зауважити, що державні 

контролюючі суб’єкти фізично не спроможні забезпечити ефективну перевірку 

первинної облікової фінансово-господарської документації роботодавців щодо 

дотримання останніми усіх вимог законодавства у сфері соціального 

партнерства. 

З огляду на проведений аналіз резюмуємо існуючі основні проблеми 

правового регулювання соціального партнерства у трудовому праві України, які 

охоплюють:  

– неузгодженість і невизначеність законодавства стосовно юридичного 

статусу й ролі держави як сторони соціально-партнерських відносин;  

– відсутність якісного змісту колективних договорів (угод), що виступають 

первинним джерелом урегулювання відносин між роботодавцями і 

працівниками;  

– відсутність механізму притягнення до відповідальності сторін 

соціального партнерства;  

– застарілий механізм соціально-партнерських переговорів між 

роботодавцями, з одного боку, і працівниками – з другого; 

– відсутність вимог обов’язкового укладення й державної реєстрації 

колективного договору (угоди) між зазначеними суб’єктами. 

Удосконалення соціального партнерства на мікрорівні – це процес, що 

виходить за межі його організації на підприємстві. Розвиток партнерських 

відносин на мікрорівні тісно пов’язаний зі зміною системи соціального 

партнерства на регіональному й національному рівнях. На сучасному етапі 

соціально-економічного розвитку соціальну відповідальність не можна 

розглядати як відповідальність підприємницьких структур, держави або 

профспілок і найманих працівників. Ці категорії взаємопов’язані й доповнюють 

одна одну. Завдяки консенсусу, що досягається значною мірою не без допомоги 

соціально відповідальної поведінки всіх партнерів трудових відносин, 

відбувається подальший розвиток і вдосконалення механізмів соціального 
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партнерства. Формування соціально відповідальної поведінки у трудовому 

середовищі можливе лише за наявності цілеспрямованої підтримки з боку 

держави та її активної участі у вирішенні соціальних проблем [116, с. 194]. 

Спираючись на наведені міркування, додамо, що передумовою реформи 

соціального партнерства у трудовому праві України має стати окреслення й 

попереднє системне вивчення проблем правового регулювання у досліджуваній 

сфері. А вже після цього можна вести мову про досягнення якісних змін наявних 

у державі соціально-партнерських правовідносин. Проблеми регулювання, а 

також проблеми правозастосовчої практики повинні бути орієнтирами для 

законодавця. Одночасно слід пам’ятати, що будь-яким якісним змінам і 

перетворенням належить бути послідовними й системними. Поряд із зазначеним 

законодавцеві потрібно окрему увагу приділити нормам міжнародного 

публічного права, а також стандартам Європейського Союзу. Це пояснюється 

тим, що вектором свого подальшого політико-економічного розвитку Україна 

обрала саме Європейське співтовариство, де стандарти життя й нормативи 

регулювання соціального партнерства є вищими. 

 

5.2 Основні тенденції подальшого розвитку правового регулювання 

соціального партнерства у трудовому праві України 

 

Одним з визначальних чинників соціально-економічної стабільності будь-

якої держави є ступінь розробленості і правової регламентації суспільних 

відносин у сфері соціального партнерства. Динаміка еволюції цих відносин і 

науково-технічний розвиток країни закономірно зумовлюють зміну умов у 

правовідносинах між роботодавцем і працівниками. Це пояснюється тим, що 

змінюються освітньо-кваліфікаційні вимоги до працівників, характер праці 

мають місце жорстка конкуренція на ринку надання трудових послуг, витіснення 

людей автоматизованими технічними системами, інформатизація робочого 

циклу і т.д. Безперечним є також той факт, що навіть у розвиненому 

інформаційно-індустріальному суспільстві ефективність роботи будь-якого 
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підприємства, установи чи організації залежить насамперед від ентузіазму і 

кваліфікації самих працівників. 

Актуальність системного дослідження питання основних тенденцій 

подальшого розвитку правового регулювання соціального партнерства у 

трудовому праві України викликана ще й тим, що сьогодні спостерігаються 

стабільні, глобальні і трансформаційні перетворення трудових умов. До того ж, 

окреслені висновки щодо порушених у роботі проблем мають бути враховані 

законодавцем при подальших реформах трудового законодавства України, адже 

вже зараз (навіть без погляду в майбутнє) існує нагальна потреба в якісному 

оновленні наявного в державі механізму соціального партнерства.  

Питання основних тенденцій подальшого розвитку правової регламентації 

соціального партнерства у трудовому праві вже порушували такі відомі вчені як 

В.Г. Варнавський, В.С. Венедиктов, В.М. Гордін, А.В. Клименко, В.І. Куценко, 

Л.І. Лазор, Я.В. Остафійчук, Е.М. Лібанова, К.В. Павлюк, О.В. Радченко, 

О.І. Черниш, П.І. Шилепницький та ін. У той же час зауважимо, що тенденції 

подальшого розвитку правового регулювання саме соціального партнерства 

предметом самостійних наукових досліджень ще не було. Представниками 

доктрини трудового права доволі плідно вивчалося соціальне партнерство, але 

це питання чомусь залишилося поза їх увагою. Ось чому можна стверджувати, 

що поверхова і фрагментарна наукова розробленість ними цієї тематики й 

обумовлює її особливу актуальність. 

Аналізуючи основні тенденції еволюції правового регулювання 

соціального партнерства, наголосимо, що принципово важливою й актуальною є 

заміна в національній юридичній практиці терміна «соціальне партнерство» на 

поняття «соціальний діалог». Останнє в законодавстві України вперше було 

застосовано в Указі Президента України «Про розвиток соціального діалогу в 

Україні» від 29 грудня 2005 року (втратив чинність 6 квітня 2011 року) [371]. 

Таким чином, ним було утворено Національну тристоронню соціально-

економічну раду й ліквідовано Національну раду соціального партнерства. Це 

пов’язано ще й з тим, що поняття «соціальне партнерство» в міжнародному 
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трудовому праві не вживається, зокрема, в актах МОП. У термінології останньої 

йдеться про соціальний діалог між трудящими, підприємцями й урядом. 

Діяльність МОП у цій царині спрямована на зміцнення можливостей організацій 

підприємців і трудящих, а також уряду у справі розв’язання соціальних і 

економічних проблем, а також сприяння їх діалогу шляхом розвитку необхідних 

інститутів і механізмів на національному й міжнародному рівнях. З метою 

зміцнення соціального діалогу МОП допомагає організаціям роботодавців і 

трудящих залучати нових членів (особливо жінок і молодь), поліпшувати якість 

пропонованих послуг, розвивати й налагоджувати зв’язки між державними 

органами і представниками працівників і роботодавців [372, с. 41]. Отже, при 

вивченні й аналізі тенденцій розвитку правового регулювання соціального 

партнерства ми будемо оперувати в основному поняттям «соціальний діалог», 

яке є тотожним категорії «соціальне партнерство».  

Подальший процес утвердження в Україні громадянського суспільства на 

основі якісного новітнього оновлення інститутів влади, подолання наслідків 

соціально-економічної кризи, посилення обороноздатності держави, розвитку 

ринку праці, забезпечення якісних механізмів внутрішньої трудової міграції, 

потребує системних і конструктивних змін у підходах до сфери праці, розвитку 

трудових відносин, забезпечення і гарантування основоположних соціально-

економічних прав людини. За своєю правовою природою, зазначені права 

відображають сутність демократичної, соціальної та правової держави [373], 

покликані забезпечувати її динамічний розвиток. 

Безперечним сьогодні є той факт, що праця – це основна діяльність 

індивідів. Крім того, слід визнати й положення, що організована праця може 

бути ефективною, цивілізованою, мирною тільки при реалізації принципу 

соціального партнерства, який має фундаментальне значення. Праця є 

вирішальною силою формування самої людини, виникнення у неї таких 

властивостей, як свідомість, мова, що зумовлюють її здатність до спілкування. 

Будучи доцільною діяльністю, у процесі якої людина впливає на природу за 

допомогою засобів праці, вона із самого початку виступає як діяльність спільна, 
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що припускає певні форми соціальної організації, завдяки яким досягається 

необхідна погодженість індивідуальних і групових дій, спрямованих на 

досягнення цілей праці» [374, с. 414]. В.В. Лазор вважає, що галузь трудового 

права можна було б назвати «правом соціального партнерства у сфері праці», 

оскільки ця назва виражає її цільове призначення. Цей принцип відображає 

соціальну спрямованість трудового права, а його порушення призводить до 

індивідуальних і колективних розбіжностей у цій сфері. Якщо не вдається їх 

урегулювати, виникають трудові спори й конфлікти. Якщо ж розбіжності 

вдається впорядкувати, має місце реалізація принципу соціально-трудового 

партнерства [217, с. 17]. 

Праця була, є й залишається основним джерелом доходу людей, які 

виконують ті чи інші трудові функції на підприємстві, в установі чи організації. 

Суспільні відносини є динамічними, вони постійно змінюються, еволюціонують. 

Трудові правовідносини супроводжуються соціальним партнерством, що полягає 

у співпраці між роботодавцями (власниками засобів виробництва) і 

працівниками. Держава теж визнається самостійною стороною такого 

партнерства: вона контролює дотримання норм трудового законодавства.  

На нашу думку, не зовсім вдало йменувати галузь трудового права 

«правом соціального партнерства у сфері праці». По-перше, соціальне 

партнерство є інститутом трудового права; по-друге, формулювання «у сфері 

праці» не ідентифікує царину трудових правовідносин; по-третє, соціальне 

партнерство віддзеркалює не тільки цільове призначення і внутрішню сутність 

трудового права як галузі. Отже, ведучи мову про тенденції подальшого 

розвитку правового регулювання соціального партнерства в країні, ми 

окреслюємо тенденції еволюції її трудового права. 

З точки зору О.В. Радченко, в часи існуючих кризових трансформацій 

зберігаються умови для наростання соціальних конфліктів і соціальних ризиків, 

пов’язаних з майновою диференціацією, розширенням простору громадської 

ексклюзії, що виявляється у зменшенні в людей можливостей і ресурсів 



348 

 

 

самореалізації й у втраті особистісних перспектив, у недоступності багатьох 

соціальних благ [375, с. 58]. 

Для розкриття питання тенденцій подальшого розвитку правового 

регулювання соціального партнерства доцільно навести твердження П.Д. 

Пилипенка, що соціальне партнерство, як явище і як принцип трудового права, є 

новим для вітчизняної правової системи, на відміну від правових систем у 

країнах з розвиненою ринковою економікою. Такі відомі в міжнародному праві 

форми соціального партнерства як біпартизм (США, Канада) і трипартизм 

(Франція, Німеччина) давно посіли належне місце у сфері колективно-

договірного регулювання трудових відносин [223, с. 51]. 

Цілком погоджуючись з наведеним, зазначимо, що в Україні (як у 

порівняно молодій державі) ще не сформувалася власна національна правова 

система зі своєю специфікою. Соціальне партнерство почало зароджуватися з 

моменту проголошення Україною незалежності (1991 р.). Так, Українській 

Радянській Соціалістичній Республіці, як власне й СРСР, не було притаманним 

соціальне партнерство, оскільки в умовах планової економіки й відсутності 

приватної сфери господарювання й ведення бізнесу зловживання роботодавцями 

своїм положенням, в принципі, було неможливим. Це зумовлювалося тим, що 

власником усіх засобів виробництва була виключно держава, а в Союзі РСР був 

проголошений принцип «влади пролетаріату», що означало відсутність будь-

якого приватного бізнесу й «диктатуру пролетаріату». 

З урахуванням того, що соціальне партнерство у трудовому праві України 

набуло свого розвитку порівняно недавно, що воно є новим поняттям для її 

трудового права, поглиблене вивчення й аналіз основних тенденцій подальшого 

його розвитку сьогодні вбачається вельми своєчасною справою. 

Таким чином, доцільною є наукова позиція Ю.В. Черткова, який відзначає, 

що для вітчизняної науки трудового права характерним є доволі широке 

розуміння цієї правової галузі як покликаної служити цілям охорони праці, а не 

тільки як захист інтересів найманих працівників. Ця теза відповідає сутності 

трудового права, історія виникнення й розвитку якого пов’язана, з одного боку, 



349 

 

 

зі становленням промислового виробництва й розширенням використання 

найманої праці, а з другого – з ідеєю гуманізму, поступовим усвідомленням 

людини, її життя і здоров’я вищими цінностями. Однак у добу соціалізму навіть 

мета захисту інтересів трудящих досягалася насамперед жорстким публічно-

правовим регулюванням, за допомогою чого трудівника захищали навіть від 

нього самого (наприклад, жорстко обмежувалося сумісництво, що пояснювалося 

тим, що людина могла на шкоду собі укласти договір про сумісницьку роботу й 

тим самим, маючи право на відпочинок, фактично позбавити себе цього права й 

заподіяти шкоди своєму здоров’ю). Перехід країни до ринкової економіки багато 

чого змінив. Але проблема співвідношення публічної і приватної тенденцій у 

розвитку трудового права в законодавстві не була вирішена належним чином, 

оскільки для цього не були створені теоретичні передумови. За таких обставин 

тенденції публічні в цій царині не були доведені до логічного завершення, як і не 

розвивалися в напрямі доцільності й розумності приватні [376, с. 108]. 

Ми поділяємо твердження цього вченого, що публічне втручання держави 

в соціальне партнерство у трудовому праві України врегульовано непослідовно й 

безсистемно. У попередньому підрозділі ми вже окреслили основні групи 

проблем правового регулювання соціального партнерства в країні. А зараз 

зосередимо увагу на логічному продовженні нашого наукового дослідження й на 

розгляді тенденцій подальшого розвитку правового регулювання соціального 

партнерства. Проаналізуємо їх детальніше. 

1. Розроблення механізму зайнятості населення в умовах глобальної 

комп’ютеризації й автоматизації виробничого процесу. Завданням управління 

трудовими відносинами в умовах такого переходу до 6-го технологічного укладу 

є, перш за все, максимально повне залучення (розвиток і використання) творчого 

потенціалу особи. Для цього так званий “олюднений” менеджмент відходить від 

жорсткого протиставлення часу дозвілля (творчості) й часу роботи 

(виробництва) і створює умови й можливості для творчого розкриття людського 

потенціалу вже в самій праці. Відповідно, остання із процесу використання 

особи має перетворюватися на чинник її розвитку. Отже, різноманітні моделі й 
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системи соціального партнерства на фоні постіндустріальних тенденцій щодо 

стимулюванням творчих засад відходять від звичного зразка побудови 

об’єктивованих управлінсько-трудових відносин у бік різноманітних методів 

залучення персоналу до розвитку умов та процесу управління і праці. Але саме 

при глобальному переході до 6-го технологічного укладу Україна втрачає багато 

можливостей, пов’язаних з матеріально-технічною базою й людським 

потенціалом, тим більше на рівні їх системного соціального зв’язку, 

використання й розвитку [377, с. 19]. 

Тому законодавець має розробити такий механізм соціального 

партнерства, який передбачав би максимально можливе працевлаштування 

людей в умовах високорозвинених інформаційно-індустріальних суспільних 

відносин. Уже сьогодні загальновизнаним і безсумнівним є той факт, що в 

Україні наявний досить високий коефіцієнт офіційного безробіття, не говорячи 

вже про фактичне, тобто про людей, які не стоять на обліку в Державній службі 

зайнятості. Окрім того, глибока фінансово-економічна криза в країні, високий 

рівень інфляції й девальвації української гривні, падіння експорту й одночасне 

збільшення імпортних продуктів викликають доволі відчутне зубожіння 

громадян України. Усе це детермінує ескалацію конфліктів між роботодавцями і 

працівниками. 

Ставка на високотехнологічні галузі й висококваліфікованих фахівців у 

галузях попереднього устрою призводить, з одного боку, до підвищення ролі 

когнітаріату (осіб, які працюють за допомогою знань) із властивою йому шкалою 

цінностей і вимог, а з іншого – до необхідності регулярного оновлення і знань 

(причому, як з освоєння наявних, так і з вироблення нових), і самого 

виробництва. При цьому перебування в центрі виробничого циклу творчо 

налаштованих фахівців і підвищення самостійності й відповідальності 

працівників вимагають як промислової демократії, так і соціального 

партнерства: «Зміна контролю за людьми спільним з ними контролем, за 

розвитком виробництва – це знаковий поворот у соціальному управлінні фірм. 

Його масштаби говорять про глибший, ніж при гуманізації праці, перерозподіл 
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контрольно-вирішальних функцій у самій основі соціально-виробничих 

структур» [378, с. 57]. 

Як відзначає О.А. Дігтяр, в умовах світової економічної кризи особливу 

роль відіграє вирішення завдань, пов’язаних з усуненням її наслідків у 

соціальній сфері. Криза завдала величезної шкоди майже в усіх сферах життя 

суспільства. Це стосується перш за все втрати в більшості країн світу мільйонів 

робочих місць, різкого погіршення матеріального становища людей, що 

залишилися без заробітку. Така ситуація вимагає від держав великих бюджетних 

витрат на допомогу по безробіттю, а також на соціальну підтримку найбільш 

незахищеної верстви населення. Скоротилися фінансові можливості держави 

також у підтримці сфери охорони здоров’я й освіти [379, с. 104]. 

Викладене свідчить, що найголовнішою, найбільш проблемною 

тенденцією розвитку правового регулювання соціального партнерства у 

трудовому праві України є реформування механізму зайнятості населення. Між 

працівниками й роботодавцями повинні бути гармонійні взаємовідносини без 

напруженої атмосфери. Ця тенденція є найбільш проблемною й важко 

досяжною, що обумовлено тим, що її причина має суто об’єктивний характер. 

По-перше, інформатизація, автоматизація й комп’ютеризація виробничого 

процесу зумовлюється динамічним рівнем розвитку світової спільноти; по-друге, 

зменшення людського чинника у виробничому процесі примушує власника 

економити кошти при отриманні більшого прибутку; по-третє, держава не в 

змозі вплинути на організацію суб’єктами господарювання свого бізнесу, 

оскільки він становить собою приватноправову сферу без державного 

публічного елемента примусу. 

2. Реформування механізму стимулювання сторін соціального партнерства 

щодо взаємної співпраці й ведення соціального діалогу. Із цього приводу 

І.І. Шамшина справедливо підкреслює, що для відчутного покращення охорони 

праці на сучасному етапі потрібна заінтересованість у цьому всіх учасників 

трудових правовідносин: як роботодавці, так і працівники мають спільними 

зусиллями прагнути до створення здорових і безпечних умов праці на 
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виробництві. Іншими словами, необхідне соціальне партнерство сторін у сфері 

правового регулювання охорони праці [380, с. 124]. 

У рамках побудови системи партнерських відносин представники 

підприємництва формують принципово нові особливості мотивації й поведінки, 

поступово переходячи від шкали одновимірної, яка визначається виключно 

критерієм економічної (ринкової) раціональності шкали цінностей, до 

багатовимірної, що враховує економічні, соціальні й етичні аспекти діяльності. У 

зв’язку із цим винятково важливою є роль держави у стратегічному зміцненні 

цих процесів за допомогою їх додаткового стимулювання у формі податкових 

пільг, спільного фінансування соціально значущих проектів. Домагаючись 

соціальної стійкості в суспільстві, удосконалюючи управління ним, держава 

покликана спиратись на позитивну соціальну політику бізнес-організацій, 

надаючи в обмін гарантії допомоги, постійно вивчаючи й удосконалюючи 

систему формування інтересів підприємців. Подібні заходи є тим фундаментом, 

на якому побудовані соціальні моделі провідних держав світу. Можна 

стверджувати, що взаємодія влади й бізнесу на базі взаємних інтересів виступає 

найбільш доцільним способом поєднання основ свободи і влади з метою 

забезпечення благополуччя всього суспільства й окремої особистості, 

забезпечення соціальної справедливості в розподілі національного доходу [379, 

с. 104]. 

На нашу думку, законодавцеві належить розробити систему соціально-

економічних стимулів як для роботодавців, так і для працівників. Причому вони 

повинні служити заохоченням і мотивацією для обох сторін соціального 

партнерства. Основним завданням держави має бути зменшення в соціумі 

соціальної напруги, яка закономірно завжди має місце й розвивається в будь-якій 

державі й у будь-якому суспільному осередку. 

В.В. Лазор вважає за необхідне передбачити в майбутньому Трудовому 

кодексі України самостійну структурну частину, яка містила б відповідні правові 

норми, спрямовані на регулювання соціального партнерства. Це може бути 

спеціальний розділ – «Соціальне партнерство». При цьому законодавчо слід 
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закріпити поняття «соціальне партнерство». Виходячи з наявного словарного 

визначення цього явища і його правової природи науковець пропонує таку його 

дефініцію: «Соціальне партнерство – це співпраця між працівниками 

(безпосередньо або в особі своїх представників), роботодавцями (або їх 

представниками) і органами держави з питань застосування найманої праці з 

метою розвитку економіки, досягнення балансу інтересів роботодавців і 

працівників, покращення умов праці, підвищення життєвого рівня трудящих і 

запобігання виникненню трудових спорів і конфліктів» [217, с. 15]. Ми, 

виходячи з того, що соціальне партнерство є інститутом трудового права, який 

все ще не набув свого формування, всіляко підтримуємо такий варіант 

викладення структури нової редакції Трудового кодексу України. Станом на 

сьогодні джерела права соціального партнерства диференціюються в різних 

нормативно-правових актах. Логічним буде виклад усіх його положень в 

окремому розділі цього кодифікованого акта. 

Стабільний успіх у конкурентному середовищі пов’язаний, як правило, з 

підвищенням відповідальності персоналу, поліпшенням систем стимулювання 

творчої ініціативи працівників, розгортанням внутрішньо корпоративного 

безперервного процесу навчання, удосконаленням організації їх діяльності, 

розвитком часткової зайнятості, гнучкого графіка праці тощо. Технологічні й 

економічні трансформації тільки в перспективі посилюють залежність кінцевого 

успіху виробництва від якості людського ресурсу, насамперед від рівня освіти й 

майстерності, організованості й умотивованості. Відповідно до Лісабонського 

самміту Європейського Союзу (березень 2000 року) застосування нових 

технологій і підвищення рівня знань стають вирішальним чинником збільшення 

кількості якісних робочих місць, збереження й підтримання соціальної співпраці. 

Тому часто цільові податкові пільги надаються не тільки інноваційним, 

венчурним підприємствам, технопаркам, технополісам, а й тим компаніям, які 

активно здійснюють освітні програми, беруть участь у формуванні такої системи 

соціального партнерства, яка ефективно впливала б як на роботодавця, так і на 
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найнятого працівника з метою належного його розвитку, адекватного вимогам 

економіки знань [381]. 

Тенденція щодо реформування механізму стимулювання сторін 

соціального партнерства прослідковується не тільки в межах трудового 

законодавства, а й в інших галузях національного законодавства – податкового, 

фінансового, конституційного, адміністративного та ін. Інакше кажучи, розвиток 

соціального партнерства закономірно детермінує системне реформування інших 

сфер суспільних відносин. Податкові пільги можуть служити найвагомішим 

стимулом для власників засобів виробництва й роботодавців у царині 

соціального партнерства. Ті з них, які бажають скористатися цією системою 

пільг, повинні виконувати або ж дотримуватися установлених законом 

обов’язків у цій сфері. 

Але ж державі належить заохочувати до соціального діалогу також і 

працівників. Вважаємо, що найдієвішим стимулом для цієї сторони соціального 

партнерства є зменшення розміру єдиного соціального внеску, що вираховується 

із заробітної плати всіх працюючих. Окрім того, держава має передбачити й такі 

соціально-економічні заохочення для працівників, як гнучкий графік роботи, 

дистанційне виконання трудових обов’язків, можливість часткового трудового 

працевлаштування, наявність системи стимулів щодо кар’єрного зростання, 

освітні програми з підвищення кваліфікації, культурні заходи стосовно творчої 

самореалізації кожного працівника. Тільки такий вектор розвитку соціальної 

політики держави у сфері соціального партнерства дозволить забезпечити вищий 

рівень офіційного працевлаштування, зменшення відсотку тіньового 

працевлаштування й тіньової виплати заробітньої плати, підвищення якості 

роботи і сплати податків до Державного бюджету, мінімізацію соціальної 

напруги між працівниками й роботодавцями. 

3. Кардинальні зміни в організації трудових відносин між працівником, з 

одного боку, й роботодавцем – з іншого. 

Як підкреслює щодо цього В.В. Лазор, потрібні для адаптації в умовах 

трудових відносин України нові організаційні моделі передбачають виробництво 
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спеціалізованих товарів при соціально неоднорідному населенні. Відповідно, 

типовими виявляються не промислові гіганти, а невеликі підприємства та їх 

стратегічні об’єднання. Організація виробничих циклів вимагає гнучких, 

мінливих технологій і більш кваліфікованих працівників, які легко адаптувалися 

б до постійних різнорівневих змін і були готові до безперервного оновлення 

знань.  

Дослідження із соціально-економічної компаративістики демонструють, 

що навіть ті країни, які зуміли на якомусь історично обмеженому відрізку часу 

зробити модернізаційний ривок і поліпшити своє становище шляхом скорочення 

витрат (зокрема, на зарплату), змушені були згодом кардинально переглядати 

свою позицію щодо цього питання або нехтувати позитивною динамікою 

економічного зростання. Ще складніше розраховувати на пристойне місце 

національного господарства й довгострокову конкурентоспроможність його 

фірм без належного розвитку трудових відносин у глобальному поділі праці. Як 

вважав П. Друкер, не існує більшої небезпеки для вільної економіки, ніж вороже 

ставлення найнятих працівників до прибутку. Більшість рецептів, які донині 

пропонувалися для лікування цієї «хвороби», виявилися паліативами. Можливо, 

участь працівників у прибутку стане найкращим розв’язанням цієї проблеми 

[106, с. 85]. 

Соціально-економічні відносини завжди перебувають у процесі постійного 

розвитку. Буквально кожного дня патентуються нові технології, публікуються 

промислово-виробничі винаходи, розробляються моделі оптимізації бізнес-

стратегій, змінюються ринок споживачів і ринок послуг. Усе це об’єктивно 

впливає на організацію трудових відносин між працівниками й роботодавцями. 

Так, останні цілком закономірно й виправдано адаптуються до сучасних умов 

ведення бізнесу, до нових вимог споживачів. Відповідно, у значній кількості 

випадків роботодавці оптимізують виробничий цикл, скорочують штат 

працівників унаслідок реорганізації своєї діяльності і т.д. На сьогодні 

загальновизнано, що фактичний рівень трудових відносин значно, так би мовити, 
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«переріс» трудове законодавство України, яке переважно має планово-

економічний характер, притаманний минулій радянській добі. 

Трансформація трудових відносин пов’язана з динамікою соціально-

економічних систем, передбачає вдосконалення бази їх регулювання, тому 

кардинально змінюються схеми організації трудових відносин, витісняються 

підходи, що ґрунтувалися на фордистській концепції сприйняття діяльності й на 

відповідній культурі управління [382, с. 12]. 

Безперечним є те, що однією з тенденцій подальшого розвитку соціального 

партнерства у трудовому праві України є зміна організації трудових 

правовідносин, унаслідок чого зміняться організація і правовідносини у сфері 

такого партнерства. Головним акцентом, який має зробити держава в рамках 

окресленої тенденції, вбачається забезпечення державних гарантій щодо 

можливості працевлаштування. Це зумовлено тим, що вже сьогодні 

роботодавець є мало заінтересованим у великій чисельності найнятих 

працівників. Як уже наголошувалося, державі належить розробити політику 

щодо соціально-економічних стимулів для працівників і роботодавців. 

4. Поступова інтеграція соціального партнерства у трудовому праві до 

громадянського суспільства. 

Як переконує В.Є. Шедяков, соціальне партнерство в умовах сьогодення 

дозволяє здійснювати продуктивну, а не руйнівну взаємодію інтересів основних 

акторів трудових відносин з урахуванням як поточної кон’юнктури, так і 

довготривалої перспективи в забезпеченні соціальної стійкості, і переставляти 

наголоси на процеси, що ініціюють економічне зростання і прогресивний 

розвиток моделі соціального менеджменту, на суспільно заінтересоване 

функціонування бізнесу й на соціальну інтеграцію корпорацій. При цьому 

здійснюється практичний рух: (а) від конфліктної – до партнерської моделі 

взаємодії; (б) від розбору окремих індивідуальних випадків – до управління 

відносинами й потоками; (в) від ворожості – до співпраці; (г) від створення 

різноманітних прогнозів – до використання достовірної інформації; (ґ) від опори 

на обмежений досвід – до стратегії переходу; (д) від інтеграції функціональної – 
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до процесуальної, від вертикальної – до віртуальної; (е) від приховування 

інформації – до обміну нею; (є) від використання суб’єктивного досвіду – до 

безперервного навчання та ін.  

Звичайно, при підготовці працівників мають стояти завдання не стільки 

використання конкретного досвіду роботи й індивідуального професійного 

навчання, скільки вироблення альтернативних рішень та отримання загальних 

знань при оволодінні швидко змінюваними технологіями. Основоположними 

елементами соціального діалогу залишаються збалансованість вимог і 

врахування інтересів партнерів. Кожна його сторона є рівноправним учасником 

переговорного процесу, може його активізувати, пропонувати порядок денний, 

вимагати й отримувати потрібну інформацію [106, с. 89]. 

Держава ж повинна втручатися у відносини соціального партнерства між 

працівниками й роботодавцями на мінімальному рівні. Це пояснюється тим, що 

її нав’язування, як правило, суперечить інтересам однієї з його сторін. При 

цьому виникає ситуація, коли інша сторона є пригніченою й подавленою. А це 

аж ніяк не може вести до розвитку соціального діалогу й нормальних трудових 

правовідносин. Отже, соціальне партнерство за своєю внутрішньою сутністю і 

призначенням тяжіє до інституту громадянського суспільства, а не до інституту 

держави, яка повинна втручатися тільки на етапі, коли порушуються імперативні 

норми законодавства однією зі сторін. У всіх же інших випадках сторони 

повинні самі взаємодіяти між собою, не погіршуючи при цьому мінімальних 

стандартів, установлених законодавством України. 

Для України надзвичайно важливо, що зазначені трансформації можуть 

бути синхронізовані з новою фазою організації праці на принципах 

соціотехнічного підходу й реально вплинути на подальший розвиток 

громадянського суспільства. У глобальному масштабі сучасні програми дедалі 

частіше охоплюють уже не окремі категорії персоналу підприємств, а всіх 

найманих працівників незалежно від функцій і ступеня їх відповідальності в 

системі виробництва. Якщо в 60 – 70-ті роки ХХ ст. їх метою була раціоналізація 

на робочому місці, то зараз – загальне підвищення ефективності виробництва, 



358 

 

 

поліпшення соціально-трудових відносин і зміцнення промислової демократії як 

додаткового ресурсу ефективності. На соціально-структурному рівні 

реформування корпорацій перетворює зайнятих у контрольно-розпорядчих діях 

осіб на радників з питань підвищення професійності і спрощує систему 

управління. У соціокультурній площині в оновлених корпораціях на зміну 

традиційному культу дисциплінованості, лояльності й сервільності приходять 

цінності особистої свободи, професіоналізму, солідарності, що мають особливий 

пріоритет як у субкультурах трудових колективів, так і в цілісній гібридній 

культурі корпорацій. Водночас цілі й завдання корпорації, стаючи спільними для 

всіх учасників соціального процесу, самі перетворюються на основу їх 

загального контролю, забезпечуючи високий соціально-економічний ефект. 

Широке використання соціальних засад національного проекту розвитку 

трудових відносин, перехід до нового варіанту їх захисту відбуваються доволі 

складно, тим більше в умовах кардинальних трансформацій глобального 

масштабу [106, с. 90]. 

Відносини соціального партнерства мають стати проявом громадянського 

суспільства, яке за своєю сутністю становить собою систему приватноправових 

соціально-економічних відносин між громадянами, які врегульовують між собою 

відносини на власний розсуд, але за умови, що це не суперечить нормам 

законодавства, нормам моралі й публічному інтересу. За таких умов 

мінімізується соціальна напруга й між сторонами соціального партнерства. 

Роботодавцям належить виходити при цьому з інтересів працівників, 

ураховувати їх становище тощо. Працівники ж теж повинні розуміти цілі і 

проблеми роботодавця, концепцію діяльності. Така модель взаєморозуміння між 

сторонами соціального партнерства, на нашу думку, має всі перспективи для 

свого майбутнього. 

Стосовно цього Ю.В. Черткова вказує, що приватноправова тенденція в 

розвитку трудового права має своє призначення й соціальні цінності. Її 

посилення в розвитку трудового права, в принципі, можна ототожнювати з 

лібералізацією останнього, що традиційно розуміється як суттєве скорочення 
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обсягу й рівня гарантій трудових прав. Ніхто не заперечує, що трудові стандарти 

повинні бути справедливими щодо не тільки працівників, а й роботодавця. 

Однак питання, що слід вважати справедливим у кожному конкретному випадку 

й чи може бути справедливість спільною як для працівника, так і роботодавця, 

задовільно не вирішуються. Негативним наслідком лібералізації вважається 

скорочення кількості й рівня гарантій трудових прав з акцентом на те, що це 

знову поверне нас у часи, коли працівник був безправний. Тому, з одного боку, 

цей процес має проводитися обережно й поступово, оскільки ринок праці в 

Україні не є стабільним, а тому передбачити його можливу реакцію досить 

важко. Але з іншого – повернення в епоху експлуатації пролетаріату навряд чи 

можливе, хоча б через те, що змінилася сама структура праці. До того ж відчутно 

збільшується питома вага сфери послуг, з’являється все більше й більше видів 

трудової діяльності, що не мають нічого спільного із традиційним уявленням про 

пригнобленого працівника [376, с. 112]. 

Соціально-партнерські відносини між роботодавцями і працівниками 

мають бути приватними. Публічний же аспект у соціальному партнерстві 

повинен мати місце, оскільки державні гарантії забезпечують реальність захисту 

трудових і системи соціально-економічних прав трудящих. Але не слід 

ототожнювати державні гарантії захисту із сутністю соціального партнерства, 

якому належить бути добровільним, ініціативним і виходити від волі сторін.  

5. Залучення бізнесу до системи гарантій соціального діалогу. Всіляко 

підтримуючи наукову позицію, що характер взаємодії влади й бізнесу – це один 

з найважливіших індикаторів стану суспільства в цілому, зауважимо: чим вище 

ефективність взаємодії підприємницького й державного секторів, тим більшим є 

позитивний вплив на добробут соціуму в цілому. Тому в умовах трансформації 

економіки України на сучасному етапі її розвитку об’єктивно необхідним є 

пошук можливих спільних взаємовигідних напрямів діяльності держави й 

бізнесу у вирішенні соціальних проблем суспільства, в удосконаленні й 

розробленні ефективних механізмів такої взаємодії, вигідних усім сторонам [379, 

с. 103, 104]. 
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На будь-якому рівні свого економічного розвитку держава не зможе 

шляхом фінансування забезпечити формування й розвиток системи соціального 

партнерства у сфері трудового права. Не треба забувати, що соціально-

партнерські відносини за своєю суттю є диспозитивними й повинні виходити з 

волі сторін. Приватні бізнес-структури зможуть підвищити рівень організації, а 

значить, і рівень доходів від ведення комерційної діяльності в тій чи іншій 

царині. Такий вектор розвитку соціального партнерства забезпечить: 

(а) оптимізацію рівня організації бізнесу для роботодавців (власників), 

(б) мотивацію й заінтересованість працівників, (в) інтерес держави у підвищенні 

соціального добробуту населення. 

Ідеологія партнерства відображає історично зумовлений компроміс (або 

баланс) інтересів головних суб’єктів сучасних економічних відносин. Механізм 

взаємодії влади й бізнесу опосередковує потребу соціального миру як однієї з 

основних умов політичної й економічної стабільності соціального прогресу в 

соціумі [383, с. 12]. Приватноправові відносини в суспільстві не повинні 

протиставлятися публічно-правовим, які організовує держава. Іншими словами, 

бізнес і держава не можуть існувати й розвиватись ізольовано один від одного. 

Історія свідчить, що в усі віки розвитку соціуму держава завжди мала вплив на 

бізнес, як, власне, й бізнес на неї. А це означає, що розвиток суспільства 

безпосередньо залежить як від держави, так і від бізнесу. 

Як вказує із цього приводу О.А. Дігтяр, вирішення соціальних проблем у 

кризовій обстановці може бути забезпечено за рахунок не тільки ресурсів 

держави, а й бізнесу. Держава зобов’язана підтримувати підприємництво й 

бізнес-організації шляхом надання пільг, різноманітних переваг, дотацій тощо, 

щоб приватний сектор зумів упоратися з кризовими проблемами і був би у змозі 

розширити зайнятість, виробництво необхідних товарів і послуг, задовольнити 

потреби ринку. Це дасть змогу суттєво збільшити можливості бізнесу в 

соціальній сфері, зокрема, за рахунок розширення сфери зайнятості, організації 

навчання працівників новим спеціальностям, розвитку співпраці різних 
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приватних організації у перерозподілі трудівників з метою збереження їх 

зайнятості [379, с. 104]. 

На загальнонаціональному рівні держава повинна розробити програми 

щодо залучення суб’єктів господарювання до розвитку соціального партнерства. 

Зрозуміло, що бізнес здійснюватиме реальні кроки, лише коли в нього будуть 

відповідні стимули. Держава має опрацювати гнучку систему податкових пільг, 

економічних заохочень для бізнесу у випадках, коли представники суб’єктів 

господарювання впроваджують ті чи інші положення у сфері соціального 

партнерства. Співпраця між цими структурами (а) забезпечить зменшення 

наслідків фінансово-економічної кризи, яка на сьогодні спостерігається в 

Україні, (б) збільшить відсоток зайнятого населення, (в) зменшить відсоток 

тіньової економіки, (г) покращить соціальне партнерство між роботодавцями і 

працівниками. А залучення бізнесу до системи гарантій соціального діалогу 

забезпечить вирішення наявної в країні кризи щодо попиту і пропозиції на ринку 

праці. До того ж така співпраця забезпечить модернізацію економіки держави в 

цілому. 

Необхідно звернути увагу й на інвестицію бізнесу в освіту молодого 

покоління, яке доволі динамічно розвивається і змінюється. Інвестиції бізнес-

структур у його навчання забезпечать підготовку висококваліфікованих кадрів, 

які повністю відповідають вимогам ринку у відповідній сфері. Звертаємо увагу 

на те, що розвиток освіти бізнес-структурами є взаємовигідним як для них 

самих, так і для працівників і для держави. Такий вектор діяльності суб’єктів 

господарювання суттєво знизить напругу і на ринку зайнятості, і в соціальному 

партнерстві в цілому. Зазначимо також, що інвестування в кадри має набагато 

вищу ефективність для бізнесу, аніж інвестування у виробничі потужності. 

З огляду на проведений вище аналіз доктрини трудового права наводимо 

основні тенденції подальшого розвитку правового регулювання соціального 

партнерства у трудовому праві, що охоплюють:  

– розроблення механізму зайнятості населення в умовах глобальної 

комп’ютеризації й автоматизації виробничого процесу;  
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– реформування механізму стимулювання сторін соціального партнерства 

щодо взаємної співпраці й ведення соціального діалогу;  

– кардинальні зміни в організації трудових відносин між працівником, з 

одного боку, й роботодавцем – з другого; 

– поступова інтеграція соціального партнерства до громадянського 

суспільства;  

– залучення бізнесу до системи гарантій соціального діалогу. 

Не менш важливо наголосити, що принцип соціального партнерства 

дозволяє інакше трактувати трудові конфлікти, тобто не як наслідок об’єктивної 

ворожості, протиборства сторін трудових правовідносин, не як факт негативної 

дійсності, а як спосіб досягнення компромісу, засіб гармонізації й урегулювання 

інтересів сторін цих правовідносин. У справі уникнення стихійності конфліктів, 

їх ворожої спрямованості у трудовому праві головним інструментом впливу має 

виступати цивілізоване партнерське регулювання процесу праці. Тільки правове 

регулювання, засноване на принципі соціального партнерства, здатне виступати 

гарантом того, що конфлікт буде вирішено і сторони досягнуть соціально-

трудового миру [217, с. 18]. 

Маємо надію, що всі тенденції подальшого розвитку правового 

регулювання соціального партнерства у трудовому праві України будуть 

спрямовані на зниження соціальної напруги як на ринку зайнятості, так і між 

роботодавцями і працівниками. Цінність такого партнерства полягає не у 

вирішенні наявних конфліктів і протиріч між зазначеними суб’єктами, а в тому, 

що воно спрямовано на попередження будь-яких можливих (навіть мінімальних) 

неузгодженостей між працівниками, з одного боку, й роботодавцями – з другого. 

Тенденції подальшого розвитку соціального партнерства будуть постійно 

змінюватися залежно від розвитку самого суспільства. 

Можна стверджувати, що економічне становище держави безпосередньо 

залежить від рівня урегульованості соціального партнерства у трудовому праві. 

Суспільні відносини безперервно розвиваються, й змінюються вимоги до 

працівників, до їх кваліфікації й навичок, до організації виробничого процесу. 
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Державі належить докласти максимум зусиль для виведення економіки з тіні, 

для забезпечення оформлення офіційних трудових відносин між працівниками й 

роботодавцями, інакше конструкція «соціальне партнерство» не матиме 

ефективності і практичної застосовності. Звичайно, суспільство диктує все нові й 

більш високі вимоги до суб’єктів господарювання, які займаються різною 

діяльністю або ж надають послуги, що паралельно детермінує нові тенденції в 

організації трудових відносин і соціального партнерства. Негативний досвід 

УРСР повинен бути ілюстрацією прикладу того, що ігнорування державою 

соціального партнерства незмінно призведе до ескалації конфліктів у сфері 

трудового права між роботодавцями і працівниками. 

 

5.3 Шляхи запозичення міжнародного досвіду соціального 

партнерства у трудовому праві України 

 

Перехід України до ринкової системи економіки, а також обраний нею 

вектор інтеграції до Європейського Союзу зумовлюють необхідність розвитку й 

реформування соціального партнерства у трудовому праві держави. Соціальне 

партнерство – невід’ємний складник діяльності будь-якого підприємства, 

установи чи організації незалежно від форми власності. Від рівня його 

розробленості й дотримання залежать ефективність і продуктивність роботи 

працівників, а також недопущення соціальної напруги й конфліктів між 

роботодавцями та працівниками. 

Послідовний і системний аналіз зарубіжного досвіду соціального 

партнерства у трудовому праві забезпечить нам можливість окреслення 

практичних висновків з удосконалення національного законодавства в цій 

царині. Наявний стан соціального партнерства в Україні характеризується 

низькою ефективністю, домінуванням формальних бюрократичних процедур, 

відсутністю будь-якого державного контролю за дотриманням положень 

колективних договорів. Як наслідок – усе це обмежує отримання позитивного 
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результату у сфері соціально-партнерських відносин між роботодавцями, з 

одного боку, і працівниками – з другого. 

Питання щодо врахування й запозичення для України зарубіжного досвіду 

соціального партнерства у трудовому праві порушували такі представники 

трудового права і права соціального забезпечення як Л.В. Балабанова, 

О.М. Василенко, К.О. Гутуряк, О.А. Грішнова, Л.І. Лазор, І.Н. Пащенко, 

С.Л. Процюк, О.Ю. Ситник, Г.А. Смоквіна, М.П. Стадник, Б.С. Стичинський, 

Л.А. Юзик, І.А. Шерепера, О.М. Ярошенко та ін. Разом із тим, незважаючи на 

значну кількість їх наукових досліджень, на сьогодні все ж не здійснювалось 

аналізу зазначеного питання. Наявні в доктрині трудового права наукові роботи, 

що стосуються предмета нашого дослідження, мають поверховий, вельми 

дотичний характер. У той же час іноземний досвід соціального партнерства у 

трудовому праві України набуває в умовах сьогодення особливої актуальності. 

Здійснюючи аналіз зарубіжного досвіду соціального партнерства у 

трудовому праві, передусім відзначимо, що саме поняття «соціальне 

партнерство» вперше виникло у промислово розвинених країнах наприкінці XIX 

ст. в умовах зародження виробничої демократії. Після Другої світової війни у 

трудовому законодавстві зарубіжних країн все міцніше почали закріплюватися 

поступки роботодавців найманим працівникам у виді надання їм права на участь 

в управлінні виробництвом. В окремих країнах Заходу з’являються спільні 

робочі ради на виробництві, функціонування яких було законодавчо закріплено. 

Так, за Законом Федеративної Республіки Німеччини «Про виробничі ради» 

(1949 р.) такі ради, утворені з представників роботодавців і найманих 

працівників, діють на паритетних засадах [52, с. 190]. Вони почали називатися 

«органи соціального партнерства». Намагання подолати протиріччя між працею 

й капіталом сприяли створенню спеціальних організацій, однією з яких у 1919 р. 

стала Міжнародна організація праці (МОП). Одним з головних чинників 

виникнення соціального партнерства вважається науково-технічна революція, в 

результаті якої підвищилися вимоги до якості робочої сили, з’явилась потреба в 
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гуманізації відносин між найманими працівниками й роботодавцями [384, с. 

115]. 

Отже, можна стверджувати, що концепція соціального партнерства й 

соціального діалогу зародилась у Німеччині після Першої світової війни, а 

набула свого розвитку (в сучасному для нас її розумінні) тільки після Другої 

світової війни, причому так званим акселератором права соціального 

партнерства, як і права соціального забезпечення, повторимося, стала науково-

технічна революція. Ідеї захисту трудових прав працівників по всіх державах 

Європи почали активно розвиватись. Слід також ураховувати той факт, що, 

починаючи з 1919 р., СРСР вважався супердержавою, яка лобіювала інтереси 

працівників. У Радянському Союзі було проголошено принцип диктатури 

пролетаріату, що означав експропріацію приватної власності, знаходження 

засобів виробництва в державній власності, участь працівників в управлінні 

державою. Своєю ідеологією СРСР здійснив колосальний вплив на 

капіталістичні держави світу, що відбилося, зокрема, на формуванні й розвитку 

права соціального партнерства (соціального діалогу). 

Досліджуючи зарубіжний досвід, одночасно наголосимо, що соціальне 

партнерство у трудовій сфері (як у найважливішого складника соціально 

орієнтованої економіки) формує людський капітал і визначає зміст творчих 

здібностей людини, від яких безпосередньо залежать можливості поступового 

розвитку економіки країни. Розвиток партнерства в системі трудових відносин і 

пенсійного обслуговування посилює позитивний зовнішній ефект соціального 

сектора і збільшує частку людського капіталу у валовому національному 

продукті держави [385, с. 85]. 

Як нами вже відзначалось у попередніх підрозділах, у міжнародному 

законодавстві не використовується поняття «соціальне партнерство», а 

застосовується категорія «соціальний діалог». Різним державам світу 

притаманна власна модель соціального партнерства зі своїми особливостями, 

перевагами й недоліками. Рівень розвитку соціального партнерства держави 

ідентифікує рівень соціального добробуту суспільства. Це зумовлюється тим, що 
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працівники є більш соціально не захищеними порівняно з роботодавцями і 

власниками бізнес-структур. Проте завжди треба пам’ятати, що саме від 

забезпечуваності і стабільності офіційної трудової зайнятості населення 

залежать як доходи держави, так і добробут і соціальна захищеність кожного 

працівника. Оскільки вектором свого подальшого політико-економічного 

розвитку Україна обрала інтеграцію до Європейського Союзу, це означає 

потребу запозичення досвіду провідних європейських держав. Саме тому в 

нашому науковому дослідженні питання врахування іноземного досвіду 

соціального партнерства у трудовому праві ми обрали своїм завданням 

проаналізувати цей процес у таких державах, як ФРН, Данія, Швеція й Велика 

Британія.  

Розпочнемо з розгляду досвіду соціального партнерства у трудовому праві 

та шляхів його запозичення для України з Федеративної Республіки Німеччина. 

Варто відзначити, що саме поняття «соціальне партнерство» з’явилося за 

часів Першої світової війни [386, c. 50, 51], а вчення про нього виникло в 

Німеччині вже після Другої світової війни. Сутність відносин соціального 

партнерства викликала й досі викликає дискусії в середовищі науковців, які так і 

не дійшли єдності думок щодо цього питання [387, c. 124]. У доктрині ж 

трудового права і права соціального забезпечення прийнято вважати, що 

соціальне партнерство в сучасному його розумінні вперше було сформовано й 

набуло свого розвитку саме у ФРН. У цій державі в післявоєнний період виник 

соціальний вибух серед робітників, що було зумовлено фінансово-економічною 

кризою, високим рівнем безробіття й низькими доходами населення. 

Уперше принцип трипатризму на макрополітичному рівні був 

представлений у 1967 р. Загальнодержавною коаліцією ФРН. Будучи новим для 

держави й бізнесу, він обговорювався й узгоджувався між представниками 

роботодавців, об’єднаннями працівників і представниками держави. Принагідно 

підкреслити, що питання стосовно заробітної плати й мінімальних гарантій для 

працівників були центральними. Проте домовленості сторін на 

загальнонаціональному рівні дотримувались роботодавцями в короткостроковій 
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перспективі і в 1977 р. відбувся черговий колапс у сфері зайнятості. Після цього 

у ФРН було проведено масштабну реформу системи соціального партнерства 

(Mitbestimmung), в результаті якої німецькі робітники або їх представники 

займають управлінські пости в більшості керівних фірм. Саме делегування 

працівникам частини контрольно-наглядових і управлінських функцій дозволило 

досягти реального соціального партнерства й соціального діалогу між 

роботодавцями і працівниками [388, с. 18].  

Проте, попри всі спроби уряду ФРН досягти стабільного соціального 

партнерства між зазначеними суб’єктами, вже, починаючи з 1945 р., 

відбувається колапс за колапсом аж до 1977 року. Незалежно від того, які 

загальнонаціональні договори у сфері соціального партнерства укладалися між 

працівниками й роботодавцями, мала місце нова чергова криза. І тільки в 

1977 р., коли уряд ФРН провів кардинальну реформу соціального партнерства, 

було досягнуто стабільного соціального діалогу, процвітання економіки, 

зростання доходів громадян і вдоволеності владних структур бізнесу. Ядром цієї 

реформи послужило делегування працівникам (робочому класу) контрольно-

наглядових та управлінських посад у керівних органах підприємств, установ та 

організацій. При цьому більше половини робітників мали ефективні важелі 

впливу на власників бізнесу, а також на роботодавців (їх представників). 

Після виборів соціал-демократів і формування у ФРН так званого 

«червоно-зеленого» уряду у вересні 1998 р. останній разом з профспілками й 

об’єднаннями роботодавців домовилися про створення Національного альянсу 

працюючих як постійного тристороннього органу, де всі сторони мають 

можливість регулярно обмінюватися думками і представляти власні інтереси. 

Цей орган можна охарактеризувати як соціальне партнерство, але з 

перевершенням традиційних німецьких тристоронніх консультацій з питань 

політики на соціально-трудовому ринку. На загальнодержавному рівні між 

трьома сторонами-партнерами було досягнуто певних цілей:  

– постійне скорочення витрат, не пов’язаних із заробітною платою, і 

структурне реформування системи соціального забезпечення;  
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– відповідний графік роботи і тарифна сітка оплати;  

– окремі положення реформування оподаткування суб’єктів 

господарювання;  

– поліпшення інноваційного потенціалу й конкурентоспроможності 

компаній;  

– створення привабливих можливостей використовувати частковий вихід 

на пенсію;  

– політика колективних угод, яка підтримує збільшення робочих місць;  

– створення тристоронніх переговорів щодо конкретних тем;  

– розвиток нових напрямів зайнятості низькокваліфікованих працівників 

[388, с. 19]. 

Сьогодні в Україні теж існує подібний орган – Національна тристороння 

соціально-економічна рада, що відповідає за представництво інтересів кожної зі 

сторін соціального діалогу на загальнонаціональному рівні. Однак очевидним є 

те, що працівники в Україні не мають жодних ефективних засобів і важелів 

впливу на державу. Трудівники на даний час є найбільш соціально незахищеною 

верствою населення, економічно уразливою з боку роботодавців. Наявна модель 

Національної тристоронньої соціально-економічної ради, безсумнівно, потребує 

якісної реформи.  

Німецькі профспілки не залежать ні від політичних партій, ні від церкви, а 

вступати до них нікого не примушують. Для своїх членів профспілки відкрили 

численні навчальні заклади. У ФРН немає системи так званого «закритого цеху», 

тобто підприємств, куди за угодою між профспілками і підприємцями на роботу 

приймаються тільки члени профспілки [52, с. 192]. 

Досліджуючи досвід ФРН, варто також відзначити, що в цій державі 

інтереси роботодавців представляють організації трьох видів – економічні 

союзи, палати й союзи роботодавців [105, c. 65-77]. Аналізуючи законодавство 

України, ми не можемо навести аналогічну або хоча б подібну представницьку 

систему роботодавців. Цілком очевидно, що наявна модель організацій 
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роботодавців обумовлює високу соціальну і юридичну відповідальність останніх 

за дотримання тих чи інших норм законодавства. 

Існують два основних види колективних договорів, що укладаються 

профспілками з окремими роботодавцями, з їх спілками. Договори про тарифну 

сітку, які укладаються, як правило, на один рік, регулюють оплату праці 

робітників і службовців. У типових колективних договорах, що укладаються 

зазвичай на декілька років, упорядковуються такі питання загального характеру, 

як тривалість робочого часу, відпустки, строки звільнень (якщо такі 

передбачаються), оплата понаднормових робіт та ін. Згідно з колективними 

договорами майже всім найманим працівникам виплачуються відпускні й 

різдвяні гроші. Фактично виплачувана зарплата й оклади, а також інші виплати в 

багатьох галузях економіки помітно вище тарифних ставок [52, с. 192]. 

Загальновизнаним у світі є факт того, що станом на сьогодні соціальне 

партнерство у ФРН відповідає всім міжнародним стандартам і служить 

прикладом для наслідування. У результаті проведеного аналізу досвіду цієї 

держави в розглядуваній сфері можна стверджувати, що Україні слід запозичити 

такі положення: 

– на законодавчому рівні прописати норми про обов’язкову участь 

представників працівників у керівних контрольно-наглядових органах усіх 

підприємств, установ та організацій; 

– передбачити зайняття державних посад представниками працівників у 

центральних органах виконавчої влади, що впроваджують політику держави у 

сфері трудового права й соціального партнерства; 

– реформувати модель Національної тристоронньої соціально-економічної 

ради й одночасно передбачити 3 види загальнодержавних організацій 

роботодавців – економічні союзи, палати й союзи роботодавців; 

– установити податкові пільги й державні дотації тим категоріям суб’єктів 

господарювання, які у своїй діяльності впроваджують визначену законом 

програму соціального забезпечення й соціальних заохочень для працівників. 
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Перейдімо далі до аналізу досвіду Данії у сфері соціального партнерства і 

шляхів його запозичення для України. У 1961 р. в цій країні набуло чинності 

нове законодавство щодо соціального забезпечення, в якому було закріплено 

класичний соціал-демократичний принцип, що декларує пільги. Але рамки 

соціальних виплат розширились порівняно з початковою метою реформування 

законодавства. Інша важлива зміна передбачала, що залежно від обставин 

особам, які претендують на одержання соціальної допомоги, остання повинна 

надаватися паралельно з отриманням робочого місця й розвитком їх трудових 

навичок або відновлення здатності до праці. 

Підкреслимо, що різні урядові міністерства просувають соціальне 

партнерство серед підприємств, державних установ, профспілок, федерацій 

роботодавців та інших суб’єктів з метою побудови відкритого ринку праці й 

розв’язання інших соціальних проблем. Відповідно до Закону «Про рахунки», 

прийнятого датським парламентом у 1995 р., близько 1200 підприємств мають 

публікувати щорічні екологічні звіти. Проте датська Національна стратегія 

сталого розвитку (2002 р.) не містила прямих посилань на колективну соціальну 

відповідальність і жодна організація не несе загальної відповідальності за 

політичні заходи соціальної відповідальності бізнесу [389, с. 2]. 

У 2008 р. уряд Данії прийняв План дій щодо соціальної відповідальності 

бізнесу, спрямований на стимулювання його розвитку, в якому йдеться, що 

більшість датських компаній мають працювати з урахуванням принципів 

соціальної відповідальності, оскільки вважається, що це допоможе націлити 

державу та її бізнес переважно на відповідальне зростання. Отже, План дій 

ставив за мету допомогти датським компаніям отримати більше переваг від 

свого статусу піонерів і лідерів соціальної відповідальності бізнесу. Водночас 

цей План дій має спрямування на тривалість такого зростання Данії та її бізнесу 

на міжнародному рівні [390, с. 6]. План дій містив 30 ініціатив, розподілених на 

чотири ключові сфери: (а) пропаганда бізнес-орієнтованої соціальної 

відповідальності, (б) просування соціальної відповідальності бізнесу через 
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заходи уряду, (в) відповідальність бізнес-сектора за клімат, (г) промоція Данії у 

світлі відповідального зростання [391, с. 7]. 

Потрібно акцентувати увагу на тому, що ця держава зробила правильний 

акцент на залучення бізнесу до розвитку соціального партнерства. Датським 

урядом для бізнесу були розроблені різного роду програми податкового й 

соціально-економічного характеру, які стимулювали приватний капітал 

розвивати соціальне партнерство. Вважаємо, що цей вектор соціальної політики 

треба впроваджувати в Україні, де бізнес, по суті, є відірваним від соціального 

партнерства. 

Окремо зазначимо, що в Данії професійне навчання дорослого населення 

для потреб ринку праці тривалий час було пріоритетним напрямом державної 

політики зайнятості. Підтвердженням цьому є прийняття в ній ще в 1960 р. 

законодавчого акта про перепідготовку і професійне навчання 

низькокваліфікованих працівників. А вже в 1997 р. у країні були зняті бюджетні 

обмеження щодо професійного навчання. Сьогодні система професійної освіти 

дорослих у Данії пропонує пройти професійну підготовку не лише безробітним, 

а й зайнятим. Ця політика профосвіти відрізняється від більшості країн, де 

навчання виробничого персоналу є виключно обов’язком роботодавців. Однією з 

особливостей системи професійної освіти дорослих у цій державі є те, що вона в 

основному зорієнтована на довготривалі комплексні програми навчання, які 

дозволяють слухачам не лише отримати необхідну на ринку праці професійну 

компетенцію, а й удосконалити наявні у них професійні вміння й навички. 

Досягається це завдяки комбінації в навчальному процесі елементів 

загальноосвітньої підготовки і професійного навчання. Кваліфікація, набута 

слухачами за конкретною програмою, офіційно визнається всіма соціальними 

партнерами і сприймається ринком праці [392, с. 185]. 

В Україні описаний вектор соціальної політики хоча формально й 

закріплено, однак фактично він не реалізується і є далеким від міжнародних 

стандартів. Отже, професійне навчання дорослого населення України повинно 

стати одним з пріоритетних напрямів її соціальної політики. При цьому 
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ключовим є те, що в такій програмі мають бути заінтересованими і держава, і 

працівники, і роботодавці. 

О.Ю. Леонтьєва наголошує, що як і всі інші сфери діяльності датського 

ринку праці, система професійної підготовки характеризується тристоронньою 

співпрацею соціальних партнерів, тобто ґрунтується на принципах взаємодії 

місцевих органів влади, організацій роботодавців і працівників. Дорадчим 

органом є Рада з професійного навчання, що складається з представників 

соціальних партнерів, до повноважень якої віднесено консультування міністра 

праці з питань: (а) визначення і планування обсягів і напрямів професійної 

освіти; (б) накреслення основних підходів до формування змісту навчання; 

(в) ухвалення програм, розроблених Національним агентством з питань ринку 

праці та профільними комітетами; (г) питання підготовки й підвищення 

кваліфікації викладачів [393, с. 209]. Як бачимо, питання професійного навчання 

дорослого населення розробляються й контролюються на урядовому рівні, де 

певний міністр відповідає за втілення в життя й реалізацію положень 

соціального партнерства. Похвальним треба вважати й розроблення програми з 

професійного навчання дорослого населення з розрахунком на декілька років для 

зайняття посад, найбільш затребуваних на ринку праці. 

Результат проведеного аналізу досвіду Данії у сфері соціального 

партнерства показав, що Україна може запозичити нижченаведені положення: 

– запровадити ефективну модель професійного навчання дорослого 

населення за тими напрямами, які потребує ринок праці, причому ця система 

профосвіти повинна опрацьовуватись і контролюватись на урядовому рівні; 

– розробити податкові й соціально-економічні стимули для бізнесу, що 

сприятиме розвитку соціального партнерства й ринку зайнятості; 

– підготувати і втілити в життя національні програми щодо 

співробітництва держави й бізнесу у сферах соціального партнерства й освіти; 

– забезпечити розроблення механізму ефективного державного контролю 

за реалізацією соціальної політики держави у сфері соціального партнерства. 
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Проаналізуємо детально досвід Швеції у досліджуваній нами сфері 

соціального партнерства та шляхи його запозичення Україною. Перш за все 

відзначимо, що у Швеції соціальне партнерство розглядається як тип соціально-

трудових відносин, у яких забезпечується баланс соціально-економічних 

інтересів усіх основних соціальних груп суспільства. Соціальний діалог дозволяє 

збалансовано визначати пріоритети економічної й соціальної політики, досягати 

злагоди в соціумі при вжитті непопулярних заходів в умовах світової фінансової 

кризи. Реалізація принципів соціального партнерства передбачає рівні права 

учасників соціально-трудових відносин, досягнення консенсусу в переговорах 

партнерів, добровільність прийняття зобов’язань і відповідальність за них. 

Розроблення концепції соціального партнерства у цій державі 

здійснювалось у XX ст. під впливом мінливих зовнішніх і внутрішніх соціально-

економічних чинників. У 1928 р. було прийнято закон про суди з трудових 

конфліктів, яким обмежувалися можливості страйкової боротьби. У 30-ті роки 

були проведені кардинальні соціальні реформи, що включали: (а) страхування по 

безробіттю, (б) підвищення пенсій по старості, (в) встановлення допомоги на 

дітей, (г) оплачування відпустки, (ґ) стимулювання житлового будівництва. З 

кінця 60-х років ключовим напрямом, підтримуваним соціал-демократичною 

партією Швеції, стала спрямованість на повну зайнятість і вирівнювання доходів 

населення, для чого була використана централізована система переговорів про 

укладення колективних договорів у сфері заробітної плати за участю організацій 

профспілок і підприємців. При цьому забезпечувався високий рівень соціального 

захисту безробітних [394]. 

Уряд Швеції у своїй програмній політиці зробив акцент на зниження 

коефіцієнта безробіття й на збалансовану тарифну сітку заробітної плати. Ці 

кроки були спрямовані на зменшення ескалації конфлікту між працівниками й 

роботодавцями. Зазначимо, що дослідження політики Швеції у сфері 

соціального партнерства дає нам підстави стверджувати, що ця держава 

орієнтувалася переважно на Федеративну Республіку Німеччина. 
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Так зване «нове соціальне партнерство» отримало свій розвиток як система 

функціонального представництва, в якій інтереси працівників представляють 

нові соціальні рухи. Представники різних організацій, у тому числі працівників, 

роботодавців, орендарів, промисловців, підприємців, виробничих кооперативів, 

організацій оптової й роздрібної торгівлі, отримали місця в парламенті, у 

державних комісіях та адміністративних органах. Із 1977 р. профспілки, які 

об’єднують державних службовців, мають право вести переговори з 

представниками держави. Соціальний діалог суб’єктів соціально-трудових 

відносин на підприємствах розвивається на регіональному, національному й 

галузевому рівнях [394]. 

Саме окреслений крок у реформуванні соціального партнерства якісно 

підвищив ефективність соціального партнерства й соціального діалогу між 

працівниками й роботодавцями. Так, делегування працівникам різних сфер 

економіки політичних посад у державних органах, а також управлінсько-

керівних і контрольно-наглядових посад на підприємствах, в установах та 

організаціях зробило колосальний вплив на подальший розвиток соціального 

партнерства у трудовому праві Швеції. Цікавим є те, що аналогічний крок ФРН у 

1977 р. теж якісно покращив соціальне партнерство держави, хоча всі здійснені 

до цього спроби були малоефективними або зовсім недієвими. 

Доцільно також зазначити, що для шведського ринку праці характерним є 

дуже високий відсоток участі працівників у профспілках (85 % найманих 

працівників і 75 % службовців), які представлені в основному трьома 

провідними організаціями – Шведською конфедерацією профспілок (LO), 

Шведською конфедерацією службовців (TCO) і Шведською конфедерацією 

професійних організацій (SACO). Роботодавці теж об’єднані в національні 

асоціації, найбільшою з яких є Конфедерація шведських підприємств. Кількість 

трудових спорів збільшилася, але їх фіксується значно менше, аніж в інших 

країнах ЄС. Після 1983 р. з ініціативи підприємців система централізованого 

ведення переговорів про укладення колективних угод була поступово скасована. 

Зараз у країні широко застосовуються галузеві угоди, що розглядаються як 
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орієнтири при укладанні колективних договорів між керівництвом компаній і 

профспілковими організаціями підприємств у конкретних галузях. Колективні 

договори охоплюють понад 90 % працюючих, регулюють в основному сфери 

оплати й організації праці. Інші трудові норми регламентуються трудовим 

законодавством, у тому числі в рамках Європейського Союзу [394]. 

Спираючись на проведений аналіз досвіду Швеції у сфері соціального 

партнерства, вважаємо, що Україні варто запозичити деякі положення, а саме: 

– розробити механізм залучення працівників до керівних органів 

підприємств, установ та організацій, які лобіювали б інтереси професійних 

спілок; 

– розробити механізм делегування різних політичних посад у сфері 

соціальної політики представникам професійних спілок на конкурсних і 

публічних засадах; 

– запозичити механізм державного контролю за дотриманням положень 

колективних договорів (угод). 

Розглянемо досвід Великої Британії у сфері соціального партнерства й 

окреслимо можливі шляхи його запозичення Україною. Дослідження правового 

регулювання соціального партнерства в цій державі є принципово важливим, 

оскільки вона є представником англосаксонської правової сім’ї, яка суттєво 

відрізняється від романо-континентальної. 

Колективні переговори, як, власне, і практика регулювання заробітної 

плати та інших основних умов зайнятості населення шляхом ведення 

переговорів між профспілками й роботодавцями (або їх об’єднаннями), бере свій 

початок у 1860 р. саме у Великій Британії. У британській вугільній і бавовняній 

промисловості трудові затрати становили більший відсоток у числі всіх витрат, а 

продукція була стандартизована. Колективні угоди при цьому допомагали 

вилучити зарплати зі сфери конкуренції й забезпечували засоби для 

пристосування до коливань цін на продукт, що випускається [395, с. 28]. 

Як вказує Дж. Клевердон, експерта організації «Business in the 

Community», британський уряд відіграє ключову роль у просуванні й підтримці 
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колективної соціальної відповідальності, у тому числі й через урядовий сайт 

(www.csr.gov.uk). Велика Британія є єдиною країною у світі, де уряд заснував 

посаду міністра з питань соціальної відповідальності бізнесу (Minister for CSR). 

Цей факт означає, що колективна соціальна відповідальність є суттєвим 

елементом британської соціальної й економічної державної політики [396, с. 14-

16]. 

У Великій Британії соціальне партнерство ніколи не було високо 

розвиненим, а самі поняття «соціальне партнерство» й «соціальний діалог» 

використовувались в англійській правовій системі, як правило, через термін 

«корпоративізм». Останній позначав систему соціальної організації, в якій 

основні економічні, політичні й соціальні рішення приймаються представниками 

корпоративних груп (в основному профспілок та організацій роботодавців) за 

участі представників уряду. Перша світова війна, наслідки загальнодержавного 

страйку 1926 р. і Друга світова війна зумовили розроблення і встановлення 

компромісу між працею й капіталом. У 60–70-х роках Консервативна й 

Лейбористська адміністрації спробували побудувати стабільну структуру 

соціального партнерства з метою досягнення економічного прогресу й 

соціального добробуту [388, с. 48]. 

Будучи однією з найбільш розвинених держав світу як у політико-

правовому, так і в соціально-економічному сенсі в ЄС Велика Британія відіграє 

почесну роль і входить до «великої сімки» держав світу. Одночасно в ній, як 

бачимо, сфера соціального партнерства не була розроблена, як це 

спостерігається в інших провідних європейських державах. При цьому нарікань 

як з боку європейської спільноти, так і організацій працівників і профспілок 

країн ЄС сьогодні немає. 

Слід також наголосити, що уряд цієї країни цілеспрямовано провадить 

політику підтримки соціально відповідальних компаній: у її законодавстві 

передбачені норми пільгового оподатковування для підприємств, що 

дотримуються ділової етики в питаннях взаємовідносин з персоналом, 

ефективного використання енергії, вторинного перероблення відходів тощо. На 



377 

 

 

сьогоднішні більшість великих британських компаній мають у своєму штаті 

спеціальні підрозділи, що займаються проблемами сталого розвитку й 

колективної соціальної відповідальності бізнес-структур і включають соціальні 

звіти до загальної щорічної звітності (згідно з прийнятим у 2004 р. законом про 

корпоративну відповідальність), доступної широкому колу користувачів. 

Комунікація щодо соціальної відповідальності у Великій Британії професійна і 

прозора. Наприклад, газета «Times» щотижня публікує індекси соціальної 

відповідальності провідних фірм [390, с. 3-5]. 

У розрізі окресленого своєчасним буде додати, що в доктрині англійського 

права зустрічаються такі варіанти пояснень, чому у Великій Британії бракує 

соціального партнерства в його чистому прояві: 

1) концепція соціального партнерства не відповідає особливостям 

ліберальної політичної культури Англії, що охоплює: прихильність принципів 

парламентської демократії, індивідуальне громадянство й рівність перед 

законом; 

2) бізнес-організації, як сторони соціального партнерства, з підозрою й 

упередженістю ставляться до втручання держави у сферу зайнятості населення, 

що зумовлюється тим, що профспілки в державі завжди існували як добровільні 

соціально-економічні організації; 

3) державна служба ніколи не підлягала інтервенції з боку бізнес-структур; 

4) жоден уряд не був готовий інвестувати свою енергію й політичний 

капітал, необхідний для впровадження системи соціального партнерства [388, 

с. 50]. 

Однозначно ствердно говорити про відсутність системи соціального 

партнерства у Великобританії не можна. На нашу думку, положення щодо 

соціального діалогу між сторонами соціального партнерства мають місце, однак 

через інші конструкції. Ця держава має відмінну від романо-континентальної 

правової сім’ї систему національного законодавства. Саме цим і пояснюється 

відсутність у ній класичного для нас розуміння соціального партнерства. 
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Сьогодні у Великій Британії так і не сформувалася модель соціального 

партнерства, яка відповідала б стратегії ЄС. У правовій доктрині прийнято 

вважати окреслену ситуацію слабкістю національної правової системи Великої 

Британії, яка була породжена відсутністю інституціональних домовленостей між 

соціальними партнерами, з одного боку, й урядом – з іншого [388, с. 51]. 

Однак ми не погоджуємося із тим, що відсутність у Великій Британії 

звичної для романо-континентальної правової сім’ї моделі соціального 

партнерства є недоліком і слабкістю всієї її правової системи. Наша позиція 

полягає в тому, що в цій державі наявна власна система регулювання трудових і 

цивільних правовідносин, а також правовідносин щодо права соціального 

забезпечення. Якщо ж вести мову про Україну, вважаємо, що їй надзвичайно 

корисним є досвід Великої Британії щодо причин відсутності в ній соціального 

партнерства. Аналіз наведених причин дозволяє законодавцеві врахувати слабкі 

й сильні сторони реформування означеної сфери правовідносин. Окрім того, 

корисним для України може також бути детальне вивчення альтернативної 

моделі регулювання соціального діалогу. 

Проведений аналіз досвіду Великої Британії у сфері соціального 

партнерства показав, що Україні можна запозичити наведені положення, а саме: 

– запровадити одним з векторів соціальної політики залучення бізнес-

структур до розвитку й забезпечення соціального партнерства; 

– втілити в життя норми пільгового оподатковування для підприємств, що 

дотримуються ділової етики в питаннях ефективних соціально-партнерських 

взаємовідносин з персоналом; 

– розробити державну програму щодо формування корпоративної 

культури працівників на підприємствах, в установах та організаціях. 

Дослідження правового регулювання провідних європейських держав у 

царині соціального партнерства, дозволяє констатувати, що в цих державах 

модель останнього закріплена й розвивається по-різному. Класичним можна 

назвати приклад ФРН, де держава закріплює загальнообов’язкові норми в цій 

сфері. Вона не втручається в соціально-партнерські відносини між працівниками 
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й роботодавцями, а її уряд гарантує представникам професійних спілок 

делегування окремих посад у державних органах у царині соціальної політики. 

Інша ситуація прослідковується у Великій Британії, де взагалі класичної моделі 

соціального партнерства немає (у нашому його розумінні). Держава не 

втручається в колективні переговори між працівниками й роботодавцями. Як 

нами вже було відмічено, провідні юристи й учені ЄС критикують такий варіант 

соціального партнерства. Разом із тим, незважаючи на доктринальні й політичні 

висловлювання, рівень життя в цій країні доволі високий, а рівень соціальної 

напруги між працівниками й роботодавцями мінімальний. 

Здійснивши послідовний аналіз досвіду ФРН, Данії, Швеції й Великої 

Британії, окреслимо основні шляхи запозичення Україною кращого досвіду 

європейських держав у сфері соціального партнерства. 

1. На законодавчому рівні варто передбачити обов’язкову участь 

представників професійних спілок у центральних органах виконавчої влади, 

предметом діяльності яких є питання соціальної й економічної політики. 

Основним для України є забезпечення прозорості і гласності у процесі відбору 

представників від професійних спілок. Працівники повинні мати дієві важелі 

впливу на діяльність держави й на впровадження політики у відповідних 

галузях. Представники професійних спілок в урядових органах мають 

забезпечувати лобіювання інтересів усіх працівників держави. Окрім того, треба 

встановити відносно короткий строк, протягом якого представники профспілок 

будуть змінюватись. 

2. На законодавчому рівні необхідно розробити механізм залучення 

бізнесу до розвитку соціального партнерства. Ефективними стимулами для 

власників бізнесу вбачаються податкові й соціально-економічні пільги. Ця 

модель пов’язана з економічною заінтересованістю бізнесу в розвитку 

соціального партнерства, при цьому нагнітання взаємовідносин з працівниками 

не буде. Бізнес повинен стати самостійним суб’єктом, який наглядав би за 

дотриманням норм соціального партнерства, оскільки, в протилежному випадку, 

це буде тягти для нього відчутні збитки. 
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3. На законодавчому рівні належить опрацювати і втілити в життя 

механізм ефективного професійного навчання дорослого населення. По-перше, 

на урядовому рівні державі потрібно розробляти програми щодо найбільш 

затребуваних професій на ринку трудової зайнятості й забезпечувати в цьому 

напрямі належне навчання. По-друге, вона має стимулювати бізнес до оплати 

навчання молоді, яка в майбутньому зобов’язана буде відпрацювати на власника 

цього бізнесу протягом певного строку. Такий варіант гарантуватиме якісно 

вищий рівень організації економічно-виробничих відносин і одночасно 

мінімізуватиме соціальну напругу між працівниками й роботодавцями. 

4. На законодавчому рівні є сенс прописати організацію державного 

контролю за дотриманням норм соціального партнерства. Проблема сьогодення 

полягає в тому, що держава не контролює додержання норм колективних 

договорів і колективних угод. Більше того, в Україні укладення партнерських 

актів між працівниками й роботодавцями взагалі не є обов’язковим. На нашу 

думку, існуюча в Україні модель соціального партнерства має скоріше 

формальний і бюрократичний, аніж практичний і дієвий характер. 

5. Варто стимулювати бізнес-структури до розроблення й розвитку 

внутрішньої корпоративної культури на підприємствах, в установах та 

організаціях (на кшталт Великої Британії). Зміст такого напряму полягає у 

зближенні роботодавців і працівників у взаємному опрацюванні принципів і 

гарантій партнерства. Зрозуміло, що соціально-партнерські відносини є більше 

приватними, аніж публічними, що закономірно детермінує наявність категорії 

моралі, іншими словами, кодексу честі. З нашої точки зору, останнє буде суттєво 

впливати на власників і керівників бізнес-структур.  

 

Висновки до Розділу 5: 

1. Основними проблемами правового регулювання соціального 

партнерства у трудовому праві України є:  

– неузгодженість і невизначеність законодавства стосовно юридичного 

статусу й ролі держави як сторони соціально-партнерських відносин;  



381 

 

 

– відсутність якісного змісту колективних договорів (угод), що виступають 

первинним джерелом урегулювання відносин між роботодавцями і 

працівниками;  

– відсутність механізму притягнення до відповідальності сторін 

соціального партнерства;  

– застарілий механізм соціально-партнерських переговорів між 

роботодавцями, з одного боку, і працівниками – з іншого; 

– відсутність вимог обов’язкового укладення й державної реєстрації 

колективного договору (угоди) між зазначеними суб’єктами. 

2. Основними тенденціями подальшого розвитку правового 

регулювання соціального партнерства у трудовому праві є:  

– розроблення механізму зайнятості населення в умовах глобальної 

комп’ютеризації й автоматизації виробничих процесів;  

– реформування механізму стимулювання сторін соціального партнерства 

щодо взаємної співпраці й ведення соціального діалогу;  

– кардинальні зміни в організації трудових відносин між працівником, з 

одного боку, і роботодавцем – з іншого; 

– поступова інтеграція соціального партнерства до громадянського 

суспільства;  

– залучення бізнесу до системи гарантій соціального діалогу. 

3. Основні шляхи запозичення Україною кращого досвіду 

європейських держав у сфері соціального партнерства: 1) на законодавчому рівні 

варто передбачити обов’язкову участь представників професійних спілок у 

роботі центральних органах виконавчої влади, предметом діяльності яких є 

питання соціальної й економічної політики. Основне для України у цьому 

контексті - забезпечення прозорості і гласності у процесі відбору представників 

від професійних спілок. Працівники повинні мати дієві важелі впливу на 

діяльність держави й на впровадження політики у відповідних галузях. 

Представники професійних спілок в урядових органах мають забезпечувати 

лобіювання інтересів усіх працівників держави. Окрім того, потрібно встановити 
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відносно короткий строк, протягом якого представники профспілок будуть 

змінюватись; 2) на законодавчому рівні необхідно розробити механізм залучення 

бізнесу до розвитку соціального партнерства. Ефективними стимулами для 

власників бізнесу можуть стати податкові й соціально-економічні пільги. Ця 

модель пов’язана з економічною заінтересованістю бізнесу в розвитку 

соціального партнерства, так як це призведе до покращення взаємовідносин з 

працівниками. Бізнес повинен стати самостійним суб’єктом, який наглядав би за 

дотриманням норм соціального партнерства, оскільки в іншому випадку це 

завдасть йому відчутних збитків; 3) на законодавчому рівні належить 

опрацювати і втілити в життя механізм ефективного професійного навчання 

дорослого населення. По-перше, на урядовому рівні державі потрібно 

розробляти програми щодо найбільш затребуваних професій на ринку трудової 

зайнятості й забезпечувати в цьому напрямі належне навчання. По-друге, вона 

має стимулювати бізнес до оплати навчання молоді, яка в майбутньому 

зобов’язана буде відпрацювати на власника цього бізнесу протягом певного 

строку. Такий варіант гарантуватиме якісно вищий рівень організації 

економічно-виробничих відносин і одночасно мінімізуватиме соціальну напругу 

між працівниками й роботодавцями; 4) на законодавчому рівні є сенс встановити 

державний контроль за дотриманням норм соціального партнерства. Проблема 

сьогодення полягає в тому, що держава не контролює додержання норм 

колективних договорів і колективних угод. Більше того, в Україні укладення 

партнерських актів між працівниками й роботодавцями взагалі не є 

обов’язковим. Існуюча в Україні модель соціального партнерства має скоріше 

формальний і бюрократичний, аніж практичний і дієвий характер; 5) варто 

стимулювати бізнес-структури до розробки й розвитку внутрішньої 

корпоративної культури на підприємствах, в установах та організаціях (на 

кшталт Великої Британії). Зміст такого напряму полягає у зближенні 

роботодавців і працівників у взаємному опрацюванні принципів і гарантій 

партнерства. Зрозуміло, що соціально-партнерські відносини є більше 

приватними, аніж публічними, що закономірно детермінує наявність категорії 
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моралі, іншими словами, кодексу честі. Останнє буде суттєво впливати на 

власників і керівників бізнес-структур. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження теоретико-

правових засад соціального партнерства у трудовому праві України. Проведений 

у дослідженні аналіз дозволяє зробити ряд авторських пропозицій та висновків. 

1. Соціальне партнерство – це метод досягнення консенсусу у 

взаємовідносинах роботодавців і працівників, що відбувається під контролем і за 

участі держави, дозволяє подолати конфронтацію щодо широкого кола проблем і 

має на меті забезпечення для працівників належних та гідних умов праці, а для 

роботодавців – високу ефективність праці й отримання прибутку. 

2. Основними ознаками, характерними саме для інституту соціального 

партнерства, є: (1) можливість (в окремих випадках, визначених Законом) як 

тристороннього, так і двостороннього співробітництва; (2) обмежене коло 

суб’єктів, уповноважених брати участь у соціально-партнерських відносинах; (3) 

спрямованість процесу на досягнення консенсусу між сторонами; (4) участь 

держави як сторони й регулятора відносин соціального партнерства; (5) 

тривалість процесу до моменту подолання всіх розбіжностей між сторонами. 

3. Історичними періодами становлення та розвитку соціального 

партнерства у трудовому праві України визначено: І (середина ХІХ – перші роки 

ХХ століття) – зародження соціального партнерства в трудовому праві; ІІ (перші 

роки ХХ ст. – 1917 рік) – стрімкий розвиток соціально-партнерських відносин; 

ІІІ (1917 – 1939 рр.) – соціальне партнерство після революційних подій; ІV (1945 

– 1991 рр.) – занепад соціального партнерства у післявоєнний період; V (1991 р. 

– до сьогодення) – сучасний етап еволюції соціального партнерства в Україні. 

4. До принципів соціального партнерства у трудовому праві України 

належать: 

 принцип подолання конфронтації. Будь-які переговори – це, в першу 

чергу, процес подолання 2-х відмінних позицій. Кожна зі сторін має власну 

точку зору і власне бачення результату. Особливістю соціального партнерства й 

форм його зовнішнього вираження є спрямування всієї діяльності на подолання 
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існуючих суперечностей. Це виявляється в чіткій формі підтвердження 

досягнення згоди – підписанні договорів чи угод; 

 принцип спрямованості на результат, тобто не має значення, яким 

чином проходили переговори, найголовніше, щоб їх підсумком залишилися 

задоволеними всі сторони; 

 принцип взаємодії, який полягає в тому, що можливо досягнути мети 

переговорів, лише йдучи один одному назустріч. 

5. Проведено наступну класифікацію поділу функцій соціального 

партнерства в Україні. 

До загальних функцій (охоплює загальні функції, завдяки яким соціальне 

партнерство сприяє розбудові України як сучасної європейської держави, в якій 

дотримуються європейські стандарти демократії) віднесено такі: (а) сприяння 

розбудові громадянського суспільства, (б) сприяння демократизації держави і (в) 

забезпечення еволюції системи державного влади й управління. 

До спеціальних функцій (функції, що сприяють досягненню мети 

конкретних соціально-партнерських відносин) належать наступні: (а) захисту 

прав та інтересів громадян, роботодавців і держави, і (б) налагодження 

двостороннього діалогу між так званими керуючими й керованими елементами 

системи. 

Допоміжними функціями (функції, які служать для забезпечення загальних 

функцій) є: (а) визначення і зближення позицій сторін суспільно-партнерських 

відносин, (б) досягнення спільних домовленостей між сторонами суспільно-

партнерських відносин, і (в) прийняття узгоджених рішень як кінцева мета 

партнерських переговорів. 

6. Під суб’єктами соціального партнерства слід розуміти юридичних і 

фізичних осіб – представників працівників, роботодавців, держави (а в окремих 

випадках – і органів місцевого самоврядування) як сторін такого партнерства, а 

також допоміжних суб’єктів – примирних, посередницьких, консультаційних 

структур тощо, які в міру власних або делегованих їм прав та обов’язків 

уповноважені брати учать у відносинах соціального партнерства з метою 
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забезпечення соціальної згоди, заснованої на узгоджених взаємовигідних 

рішеннях як його сторін, так і суб’єктів. 

7. Виділено ознаки сучасної системи суб’єктів соціального партнерства: 

– рівноправність таких суб’єктів; 

– базування цієї системи на принципі трипартизму; 

– тісний взаємозв’язок системи суб’єктів соціального партнерства із 

системою його сторін; 

– пірамідоподібна структура цієї системи; 

– переважно колективний характер суб’єктів системи соціального 

партнерства; 

– напівзакритість системи, що розглядається; 

– неспеціалізованість суб’єктів, які входять до системи соціального 

партнерства (за деякими винятками); 

– необмеженість форм взаємодії суб’єктів всередині системи. 

8. Формами взаємодії суб’єктів соціального партнерства у трудовому праві 

визначено: (а) укладення колективних договорів та колективних угод; (б) 

колективна співпраця для реалізації окремих спільних цілей; (в) обмін 

інформацією і (г) переговори при вирішенні конфліктів. 

9. Правовідносинами соціально-трудового партнерства є специфічні 

колективні трудові відносини, що здійснюються з метою досягнення 

взаєморозуміння у відносинах роботодавців і працівників, відбуваються під 

контролем та (або) за участі держави, дозволяють подолати протистояння 

інтересів суб’єктів у спільних відносинах і сприяють досягненню такого рівня 

розвитку відносин, який задовольнить кожну сторону. 

10. Ознаками правовідносин соціального партнерства у трудовому праві є: 

(1) наділення суб’єктів правовідносин соціального партнерства як спільними, так 

і протилежними інтересами; (2) багаторівневість правовідносин соціального 

партнерства; (3) чітко визначений суб’єктний склад правовідносин соціального 

партнерства на кожному з рівнів його здійснення (причому коло суб’єктів 

законодавчо обмежене); (4) вольовий характер правовідносин соціального 
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партнерства; (5) охорона державою інтересів суб’єктів правовідносин 

соціального партнерства; (6) можливість (а в деяких випадках і необхідність) 

участі колективних суб’єктів у правовідносинах; (7) можливість здійснення як 

двостороннього, так і тристороннього співробітництва; (8) спрямування процесу 

на досягнення між сторонами консенсусу як кінцевої мети правовідносин 

соціального партнерства у трудовому праві, на реалізацію прав і задоволення 

інтересів усіх суб’єктів; (9) досліджувані правовідносини не обмежуються часом, 

їх тривалість прямо залежить від ефективності співробітництва сторін; (10) 

спрямованість правовідносин соціального партнерства переважно на 

регулювання соціально-трудових і пов’язаних з ними відносин. 

11. Передумовами виникнення правовідносин соціального партнерства є: 

(а) наявність нормативної бази, (б) правосуб’єктність сторін, (в) взаєморозуміння 

щодо досягнення спільної мети між працівником і роботодавцем; (г) 

формулювання вимог і повідомлення про це роботодавця у законодавчо 

встановленому порядку. 

12. Констатовано, що моментом припинення соціально-партнерських 

відносин є примирення сторін спору (конфлікту), що виявляється в узгодженні 

всіх спірних питань і в оформленні рішень у законодавчо встановленому 

порядку. Досягнення такого результату можливе в результаті: (а) соціального 

діалогу, тобто мирного вирішення конфронтації, (б) примирних процедур як 

підсумку діяльності органів, утворених у спеціальному порядку. 

13. Структуру механізму правового регулювання можна розглядати як 

систему, матеріально наповнену правовими засобами як самодостатніми 

елементами правового регулювання. Водночас система останніх утворює 

механізм правового регулювання. Саме цей варіант лежатиме в основі нашого 

аналізу структури механізму правового регулювання соціального партнерства. 

Зауважено, що зазначені два концептуально різні методологічні підходи до 

розуміння механізму правового регулювання диференціюються залежно від 

призми, через яку, власне, й усвідомлюється сам механізм правового 

регулювання, тобто через процесуальний або матеріальний аспекти. 



388 

 

 

Структуру механізму правового регулювання соціального партнерства 

складають такі елементи: (а) характеристика нормативно-правових актів; (б) 

колективні договори; (в) принципи механізму правового регулювання; (г) методи 

механізму правового регулювання соціального партнерства; (ґ) гарантії 

механізму правового регулювання соціального партнерства. 

14. Виокремлено ключові особливості міжнародно-правового регулювання 

соціально-трудового партнерства: 

– воно відіграє нормативно-функціональну роль у тій частині, яка 

ратифікована Верховною Радою України, внаслідок чого міжнародне 

законодавство стає частиною національного; 

– норми міжнародних актів мають пріоритет перед нормами національного 

законодавства: за наявності колізій у законодавстві щодо одного й того ж 

питання суспільні відносини регулюватимуться міжнародними правовими 

документами; 

– міжнародно-правові акти є своєрідним еталоном і прикладом для 

українського законодавця для подальшого здійснення реформи законодавства у 

відповідній сфері; 

– для реалізації міжнародних документів Україна приймає відповідні 

нормативні акти, що передбачають поступовий і послідовний алгоритм їх 

втілення в життя; 

– ратифікація Україною міжнародно-правових актів покладає на неї 

додаткові зобов’язання щодо ефективного системного державного контролю у 

відповідній сфері суспільних відносин; 

– особи, чиї гарантовані міжнародними документами права були порушені, 

мають право на захист у міжнародних інстанціях та організаціях. 

15. Існуючі основні проблеми правового регулювання соціального 

партнерства у трудовому праві України охоплюють: 

– неузгодженість і невизначеність законодавства стосовно юридичного 

статусу й ролі держави як сторони соціально-партнерських відносин; 
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– відсутність якісного змісту колективних договорів (угод), що виступають 

первинним джерелом урегулювання відносин між роботодавцями і 

працівниками; 

– відсутність механізму притягнення до відповідальності сторін 

соціального партнерства; 

– застарілий механізм соціально-партнерських переговорів між 

роботодавцями, з одного боку, і працівниками – з іншого; 

– відсутність вимог обов’язкового укладення й державної реєстрації 

колективного договору (угоди) між зазначеними суб’єктами. 

16. Зазначено основні тенденції подальшого розвитку правового 

регулювання соціального партнерства у трудовому праві: 

– розроблення механізму зайнятості населення в умовах глобальної 

комп’ютеризації й автоматизації виробничого процесу; 

– реформування механізму стимулювання сторін соціального партнерства 

щодо взаємної співпраці й ведення соціального діалогу; 

– кардинальні зміни в організації трудових відносин між працівником, з 

одного боку, й роботодавцем – з іншого; 

– поступова інтеграція соціального партнерства до громадянського 

суспільства; 

– залучення бізнесу до системи гарантій соціального діалогу. 

17. Визначено основні шляхи запозичення Україною кращого досвіду 

європейських держав у сфері соціального партнерства, до яких віднесено: 

1) законодавче закріплення обов’язкової участі представників професійних 

спілок у центральних органах виконавчої влади, предметом діяльності яких є 

питання соціальної й економічної політики. Основним для України є 

забезпечення прозорості і гласності у процесі відбору представників від 

професійних спілок. Працівники повинні мати дієві важелі впливу на діяльність 

держави й на впровадження політики у відповідних галузях. Представники 

професійних спілок в урядових органах мають забезпечувати лобіювання 
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інтересів усіх працівників держави. Окрім того, треба встановити відносно 

короткий строк, протягом якого представники профспілок будуть змінюватись; 

2) закріплення на законодавчому рівні механізму залучення бізнесу до 

розвитку соціального партнерства. Ефективними стимулами для власників 

бізнесу мають бути податкові й соціально-економічні пільги. Ця модель 

пов’язана з економічною зацікавленістю бізнесу в розвитку соціального 

партнерства, яке сприятиме суттєвому зниженню напруги у взаємовідносинах з 

працівниками. Бізнес повинен стати самостійним суб’єктом, який наглядав би за 

дотриманням норм соціального партнерства, оскільки, в протилежному випадку, 

це буде завдавати йому відчутні збитки; 

3) закріплення на законодавчому рівні механізму ефективного 

професійного навчання дорослого населення. При цьому, по-перше, на 

урядовому рівні державі потрібно розробляти програми щодо найбільш 

затребуваних професій на ринку трудової зайнятості й забезпечувати в цьому 

напрямі належне навчання. По-друге, вона має стимулювати бізнес до оплати 

навчання молоді, яка в майбутньому зобов’язана буде відпрацювати на власника 

цього бізнесу протягом певного строку. Такий варіант гарантуватиме якісно 

вищий рівень організації економічно-виробничих відносин і одночасно 

мінімізуватиме соціальну напругу між працівниками й роботодавцями; 

4) запровадження чіткого механізму державного контролю за дотриманням 

норм соціального партнерства. Проблема сьогодення полягає в тому, що держава 

не контролює додержання норм колективних договорів і колективних угод. 

Більше того, в Україні укладення партнерських актів між працівниками й 

роботодавцями взагалі не є обов’язковим. На нашу думку, існуюча в Україні 

модель соціального партнерства має скоріше формальний і бюрократичний, аніж 

практичний і дієвий характер; 

5) стимулювання бізнес-структури до розробки й розвитку внутрішньої 

корпоративної культури на підприємствах, в установах та організаціях (на 

кшталт Великої Британії). Зміст такого напряму полягає у зближенні 

роботодавців і працівників у взаємному опрацюванні принципів і гарантій 
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партнерства. Зрозуміло, що соціально-партнерські відносини є більше 

приватними, аніж публічними, що закономірно детермінує наявність категорії 

моралі, іншими словами, кодексу честі. З нашої точки зору, останнє буде суттєво 

впливати на власників і керівників бізнес-структур. 
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