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Тема лабораторного заняття № 5 

 

Правові засади соціального діалогу в Україні 
Методичні вказівки до практичних занять 

 

ЗАНЯТТЯ 1 

Теоретичні запитання 

1. Поняття та принципи соціального діалогу. 

2. Рівні соціального діалогу. 

3. Форми соціального діалогу. 

4. Сторони та суб’єкти соціального діалогу. 

4.1. Поняття та види сторін і суб’єктів соціального діалогу 

4.2. Критерії репрезентативності для участі у соціальному діалозі. 

4.3. Професійні спілки: поняття, види, права та обов’язки. 

4.4. Організації роботодавців та їх об’єднання: поняття, види, права та обов’язки. 

4.5. Органи соціального діалогу. 

5. Акти соціального діалогу. 

6. .Сфера укладення та дії колективних угод. 

7. Зміст та структура колективних угод 

8. Порядок проведення переговорів та укладення колективних угод; 

9. Реєстрації колективних угод. 

10. Контроль за виконанням колективних угод. 

11. Відповідальність за порушення законодавства про колективні договори і угоди та 

недотримання чи невиконання колективних угод. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Чи тотожні поняття «соціальний діалог» та «соціальне партнерство»? Відповідь 

обґрунтуйте. 

2. Назвіть значення та місце соціального діалогу у правовому забезпеченні трудових та тісно 

пов’язаних з ними відносин. 

3. Спробуйте з’ясувати витоки соціального діалогу в Україні. Чи потрібен він на сучасному 

етапі розвитку трудових відносин? 

4. Порівняйте правове становище Національної тристоронньої соціально-економічної ради 

та Національної служби посередництва і примирення.  

5. Чи тотожні поняття «суб’єкт соціального діалогу» та «орган соціального діалогу»? Чи 

створена в Україні система органів соціального діалогу? 

6. Обґрунтуйте можливість, чи навпаки – неможливість, ведення в Україні соціального 

діалогу винятково між роботодавцями та профспілками. 

7. Уважно проаналізуйте рівні соціального діалогу: чи доцільним є існування регіонального 

рівня соціального діалогу? 

8. Чи може профспілка, яка створена, але не легалізована, приймати участь у соціальному 

діалозі. 

9. На підставі аналізу Законів про професійні спілки їх права та гарантії діяльності, а також 

про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності, обґрунтуйте 

відповідь на питання: участь професійних спілок та організацій роботодавців у 

соціальному діалозі – їх право чи обов’язок.  

10.Чи може профспілка, яка об’єднує фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб бути 

стороною соціального діалогу.  

11.Проаналізуйте механізм співпраці організацій роботодавців та органів державної влади з 

питань, що стосуються реалізації соціально-економічної політики і регулювання 

соціально-трудових відносин (на прикладі діяльності Федерації роботодавців України). 
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12.Назвіть найвищий представницьким орган репрезентативних всеукраїнських об`єднань 

організацій роботодавців? 

13.Якщо галузева угода не зареєстрована, чи є її положення обов’язковими до застосування? 

14.Назвіть критерії, які окреслюють сферу дії колективних угод в Україні. 

15.Порівняйте поняття «сфера укладення колективних угод», «сфера дії колективних угод», 

«поширення дії колективних угод», «приєднання до колективних угод»? Це тотожні чи 

відмінні поняття? Відповідь обґрунтуйте. 

16.Чи існує в Україні практика приєднання суб’єктів соціального діалогу до колективних 

угод? Як що так, то за якою процедурою відбувається приєднання? 

17.Чи є обов’язковими положення колективної угоди для роботодавця, що вийшов з членів 

організації роботодавців, яка її уклала? 

 

Задачі 

1. Профспілкова організація працівників освіти звернулась до Міністерства освіти і 

науки України з проханням розпочати колективні переговори з метою укладення нової 

колективної угоди. Представник Міністерства відмовив профспілці вказавши, що вона не 

відповідає критеріям представництва інтересів працівників у переговорах з укладення 

колективної угоди. Він зокрема, наголосив, що профспілка, з огляду на її назву репрезентує 

винятково освітян, натомість інтереси науковців не представляє. Окрім цього, до міністерства 

вже звернулись профспілки недержавних навчальних закладів з такою самою пропозицією, які 

висловились за як найшвидше укладення галузевої угоди. Тому він пропонує профспілці 

працівників освіти укласти з іншими профспілками галузі договір на їх взаємне 

представництво інтересів працівників освіти і науки та подати на розгляд міністерства 

узгоджений проект галузевої угоди. 

Чи правомірні вимоги представника Міністерства освіти і науки України? Назвіть 

сторони галузевої угоди та критерії за якими професійна спілка може представляти 

інтереси працівників з метою ведення переговорів та укладення галузевої угоди.  

 

2. Під час ведення колективних переговорів між профспілками будівельників, 

об’єднанням організацій роботодавців будівельної сфери та представниками міністерства 

інфраструктури України були погодженні основні питання нової редакції галузевої угоди. 

Зокрема, сторони соціального діалогу погодили додаткові, до законодавчо встановлених, 

гарантії з охорони праці, працевлаштування та соціальних виплат у випадку настання 

тимчасової непрацездатності. Ці заходи передбачали збільшення витрат роботодавців на 

соціальні потреби працівників галузі.  

Не погодившись з цим, організації роботодавців  вийшли з об’єднання роботодавців та 

повідомили інші сторони соціального діалогу про припинення участі у ньому. Натомість, 

представники Міністерства інфраструктури відмовились припиняти соціальний діалог з тих 

мотивів, що текст угоди майже повністю погоджений, а решту питань до нього можна 

включити без участі роботодавців. 

Назвіть сторони галузевої угоди. Вирішіть спір. 

 

3. У березні 2020 року Наконечна, звільнившись з роботи за власним бажанням, 

звернулася до місцевого суду про стягнення з роботодавця заборгованої заробітної плати та 

компенсації за втрату частини заробітної плати у зв’язку з затримкою термінів її виплати. 

Окрім цього, вона вимагала виплатити вихідну допомогу у розмірі п’яти середніх місячних 

заробітних плат, що було передбачено галузевою угодою. 

У судовому засіданні сторони подали тексти галузевої угоди, в яких спірне питання 

було викладене по-різному. Також суд з’ясував, що галузева угода не була зареєстрована у 

встановленому законодавством порядку. Взявши до уваги зазначені обставини, суддя 

відмовив Наконечній у задоволені позовних вимог у частині виплати вихідної допомоги. 

Чи правильне рішення прийняв суд? Дайте правовий аналіз наведеної ситуації. 
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4. Під час переговорів з укладення колективного договору виборний орган первинної 

профспілкової організації та представник роботодавця не досягнули домовленостей щодо 

встановлення скороченого робочого тижня для сімейних працівників, які виховують 

малолітніх дітей. Виборний орган первинної профспілкової організації наполягав на включені 

цього положення у колективний договір, оскільки у галузевій угоді така пільга вже 

передбачена як гарантія, а порядок її надання необхідно передбачити сторонами соціального 

діалогу на локальному рівні. 

Представник роботодавця категорично відмовив у включенні цього до колективного 

договору, оскільки вважав, що надання додаткових пільг є правом роботодавця, а не його 

обов’язком. Також він був переконаний, що галузева угода його не стосується роботодавця, 

оскільки останній не брав участі в її укладенні й підписанні та не уповноважував будь-кого 

іншого представляти його інтереси під час укладення цієї угоди. 

Чи є правомірною вимога виборного органу первинної профспілкової організації та 

відмова роботодавця? Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

 

ЗАНЯТТЯ 2 

Теоретичні запитання 

1. Загальна характеристика колективного договору: 

1.1. Поняття та сторони колективного договору. 

1.2. Сфера укладення та дії колективного договору. 

1.3. Зміст та структура колективного договору. 

2. Правове регулювання ведення переговорів з укладення колективних договорів: 

2.1. Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів. 

2.2.  Порядок проведення переговорів з укладення колективних договорів та угод; 

2.3. Укладення колективного договору. 

3. Порядок реєстрації колективного договору. 

4. Контроль за виконанням колективного договору. 

5. Відповідальність за порушення законодавства про колективні договори і угоди за 

недотримання чи невиконання колективних договорів. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Назвіть спільні та відмінні риси колективних договорів та угод. 

2. Чи не вбачаєте ви суперечностей між частинами 1 і 2 ст. 11 КЗпП України, що 

визначають критерії сфери укладення колективного договору? 

3. Назвіть сторони колективного договору в акціонерному товаристві чи товаристві з 

обмеженою відповідальністю?  

4. Чи може стороння юридична особа бути представником роботодавця під час 

проведення переговорів з укладення колективного договору (ст. 12 КЗпП України)? 

5. Чи укладається колективний договір у фермерському господарстві? У міністерстві? 

З роботодавцем-фізичною особою? 

6. Скільки найманих працівників має працювати у роботодавця, щоб з ним можна було 

укласти колективний договір? Чи укладається колективний договір, якщо у роботодавця 

працює один працівник? 

7. Чи можна укласти колективний договір без інформативних умов? 

8. Якщо працівник влаштувався на роботу після укладення колективного договору, то 

чи поширюються положення останнього на цього працівника? 

9. Чи може роботодавець ініціювати укладення колективного договору? 

10.Підготуйте проекти документів, необхідних для здійснення реєстрації колективного 

договору, наприклад, Львівського національного університету імені Івана Франка (завдання 

виконується письмово на окремих аркушах паперу). 

11. Згідно зі ст. 65 Господарського кодексу України, на всіх підприємствах, які 

використовують найману працю, повинен укладатися колективний договір. Укладення 
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колективного договору це право чи обов'язок роботодавця?  

12. Обговорюючи проект колективного договору, представник роботодавця 

заперечував положення, яке надавало б право представникам найманих працівників брати 

участь у розподілі та використанні прибутку товариства. Він обґрунтував свої вимоги тим, що 

відповідне право не передбачене статутом товариства. Представник же виборного органу 

первинної профспілкової організації наполягав, щоб таке положення було записане у 

попередній редакції колективному договорі. Дайте правовий аналіз наведеної ситуації. 

 

Ділова гра "Колективні переговори з укладення галузевої угоди". Правила: 

 Оберіть галузь економіки та господарства України у якій плануєте підписувати 

галузеву угоду. Проаналізуйте текст галузевої угоди, що вже діє. 

 Визначте сторони соціального діалогу для укладення галузевої угоди в обраній 

Вами галузі (Такими можуть бути легалізовані (зареєстровані) відповідно до закону 

всеукраїнські профспілки та всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, створених за 

галузевою ознакою, або ж сторони згідно з легендою, яка запропонована Вами).  

 Визначте по п'ять вимог для кожної сторони щодо яких будете наполягати на 

їхньому включенні до тексту галузевої угоди. 

 Проінформуйте про час і місце колективних переговорів. 

 Перевірте повноваження представників сторін соціального діалогу для 

укладення галузевої угоди. 

 Проведіть колективні переговори з укладення галузевої угоди. 

 Обговоріть результати гри: хід переговорів; наполегливість та обґрунтованість 

позицій сторін; вміння переконувати у правильності власної позиції. 

 

Задачі 

1. У новоствореному ТОВ постало питання про укладення колективного договору. 

Група працівників уповноважила директора фірми виступити з ініціативою про укладення 

колективного договору з його власником. Останній не заперечував проти підписання 

колективного договору, але вважав, що укладення колективного договору це право, а не 

обов’язок власника. Крім того, у новостворених юридичних особах приватної форми власності 

колективний договір можна укладати не раніше ніж через один рік після того, як буде 

повністю укомплектовано штат. І, навіть більше, власник вважав, що директор ТОВ повинен 

виступати уповноваженим органом самого власника під час укладення колективного 

договору, а не представляти інтереси працівників. І найбільш вагомим аргументом власника у 

відмові укласти колективний договір було те, що всі умови праці працівників (а їх було лише 

4) узгоджені в трудових договорах і потреби в укладенні додаткового договору немає. 

Проаналізуйте наведену ситуацію та оцініть аргументи власника. 

 

2. 18 лютого 2020 року в акціонерному товаристві «Агрегат» закінчувався строк дії 

колективного договору. Оскільки ні представник роботодавця, ні рада трудового колективу, 

які підписали цей договір, не розпочали переговори про його переукладення, виборний орган 

первинної профспілкової організації 4 лютого направив голові товариства письмову 

пропозицію розпочати переговори щодо підписання нового колективного договору. Не 

отримавши у визначені законом строки ніякої відповіді, виборний орган первинної 

профспілкової організації 13 лютого звернувся до спостережної ради товариства. Остання 20 

лютого створила комісію і розпочала переговори з виборним органом первинної 

профспілкової організації про укладення колективного договору на новий термін. 

На конференції найманих працівників, скликаній для ухвалення проекту колективного 

договору 15 березня, голова ради трудового колективу, посилаючись на ст. 3 Закону України 

«Про колективні договори і угоди», просив конференцію відхилити проект як такий, що 

підготовлений неналежними сторонами. При цьому він запевнив, що вже 16 березня будуть 

розпочаті переговори з головою товариства про продовження чинності старого колективного 
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договору на новий річний термін Більшістю голосів конференція схвалила проект колективно-

го договору й уповноважила спостережну раду і виборний орган первинної профспілкової 

організації підписати його не пізніше 25 березня.  

Дайте правовий аналіз наведеної ситуації. 

 

3. Робітник складального цеху Марків отримав повідомлення про те, що через 2 

місяці він буде звільнений з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП України у зв’язку зі скороченням штатів. 

Марків домовився з начальником цеху, аби той дозволив йому передчасно (за одну годину до 

завершення зміни) залишати роботу для того, щоб знайти нове місце праці. У табелі виходу на 

роботу Марківу проставлявся повний робочий день. Виявивши це, бухгалтерія під час 

звільнення вирахувала із зарплати Марківа 1 700 грн. На засіданні комісії по трудових спорах, 

де розглядалася скарга Марківа, начальник цеху посилався на колективний договір, згідно з 

яким працівникам, які звільняються за п. 1 ст. 40 КЗпП України, надається протягом двох 

місяців 5 годин на тиждень для пошуків роботи з оплатою їхнього середнього заробітку. На 

думку бухгалтерії, цей пункт колективного договору є незаконним, оскільки оплата може 

проводитися лише за фактично відпрацьований час. 

Як вирішити трудовий спір? 

 

4. До керівника заводу фрезерних верстатів звернулися із заявою про укладення 

трудового договору дружина військовослужбовця строкової служби Палюх і син інженера 

цього заводу Салій. Враховуючи, що ці дві заяви були подані на одне вакантне місце, керівник 

погодився укласти трудовий договір з сином працівника заводу. При цьому він посилався на 

те, що згідно з умовою колективного договору дітям і членам сімей працівників заводу 

надається першочергове право працевлаштування на вакантні місця. Вважаючи, що її права 

порушені, дружина військовослужбовця звернулася зі скаргою до прокурора району. 

Чи підлягає скарга задоволенню? 

 

5. На фабриці виник спір між найманими працівниками і виборним органом 

первинної профспілкової організації з приводу того, хто повинен представляти інтереси 

працівників під час ведення переговорів з укладення колективного договору. Ситуація 

ускладнилась недовірою виборному органу первинної профспілкової організації, яку 

висловили 100 зі 105 працівників фабрики та які обрали, згодом, власного представника для 

ведення переговорів з укладення колективного договору. 

Як вирішити цю конфліктну ситуацію? 
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