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Тума: Колективний договір та порядок його укладання. 

Мета: ознайомлення учнів з соціальним партнерством, колективні договори і угоди. 

Колективний договір (угода) укладається на основі чинного законодавства, прийнятих 

сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-

економічних відносин і узгодження інтересів працівників, власників або уповноважених 

ними сторін. Гарантії, пільги та компенсації, передбачені для працюючих чинним 

законодавством, повинні вважатися мінімальними, обов'язковими для виконання за будь-

яких умов. За наявності на підприємстві ліпших економічних можливостей нормативні 

пільги і компенсації можуть бути вищими за мінімальні та мати більші розміри на підставі 

додаткових зобов'язань згідно з колективним договором (угодою).  

Колективний договір об'єднує в собі риси договору і нормативно-правового акта. Сьогодні 

це найважливіший локальний нормативно-правовий акт, що визначає умови праці, умови 

оплати праці, соціальні гарантії для працівників на підприємстві, в установі, організації. 

Разом з тим це не тільки правовий акт, але й акт соціального партнерства на рівні 

підприємства між працівниками і власником або уповноваженим ним органом, результат 

узгодження їхніх інтересів. Згідно із Законом України "Про колективні договори і угоди" 

сторонами колективного договору є власник або уповноважений ним орган, з одного боку, 

і один або декілька профспілкових або інших, уповноважених на представництво 

трудовим колективом, органів, а у разі відсутності таких органів - представники 

трудящих, обрані й уповноважені трудовим колективом, з іншого боку. Відповідно до ст. 

9 Закону «Про колдоговори…» та ст. 18 КЗпПУ  положення колективного договору 

поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами 

профспілки, і є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для 

працівників підприємства. 

 Крім того, усі працюючі, а також щойно прийняті на підприємство працівники повинні 

бути ознайомлені з колективним договором власником або уповноваженим ним органом. 

Підписаний сторонами колективний договір підлягає повідомній реєстрації в місцевих 

органах державної виконавчої влади. Така реєстрація провадиться з метою забезпечення 

можливості вжиття відповідних заходів в разі виникнення трудових спорів з приводу 

застосування норм цього договору та засвідчення автентичності примірників і копій, 

поданих на реєстрацію.  

Реєстрація провадиться в двотижневий строк з дня одержання колективного договору. Не 

пізніше наступного дня після реєстрації два примірники колективного 

договору повертаються сторонам, що його підписали і подали на реєстрацію. Копія 

договору залишається на зберіганні у реєструючому органі. Органи, що реєструють 

колективні договори, не можуть вимагати від сторін цього договору внесення до нього 



змін або відмовити в його реєстрації, за винятком випадку, коли надані на реєстрацію 

оригінальні примірники і копія колективного договору  не будуть відповідати  тексту, 

прийнятому в установленому порядку.  

Порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів 

визначений постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225 (із 

змінами). Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками 

сторін або з дня, зазначеного у ньому, незалежно від його реєстрації. У законі не 

вказується термін, на який укладається колективний договір. Цей термін визначається 

угодою сторін. На практиці колективні договори укладаються на 1-3 роки. Після 

закінчення терміну дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не 

укладуть новий або не переглянуть діючий, якщо інше не передбачене договором  

 

Соціальне партнерство — це система взаємозв'язків між найманими працівниками, 

трудовими колективами, професійними спілками — з одного боку, роботодавцями та їх 

об'єднаннями — з другого, і державою та органами місцевого самоврядування — з 

третього, їхніми представниками та спільно створеними органами з регулювання 

соціально-трудових відносин, які (взаємозв'язки) полягають у взаємних консультаціях, 

переговорах і примирних процедурах на взаємоузгоджених принципах з метою 

дотримання прав та інтересів працівників, роботодавців і держави. 

Суть соціального партнерства полягає в тому, що це специфічний вид громадських 

відносин між різними соціальними групами, прошарками й класами, які мають суттєво 

відмінні соціально-економічні й політичні інтереси. Ці різні інтереси не можуть стати 

однаковими, проте можливе їх поєднання, забезпечення певного балансу їхньої реалізації. 

Соціальне партнерство одночасно є і результатом, і активним чинником формування 

громадянського суспільства, в якому різні соціальні групи, прошарки і класи зі своїми 

специфічними інтересами створюють свої організації, через які формують стійку 

соціальну спільноту, що забезпечує соціальну та політичну стабільність в суспільстві. 

Соціальне партнерство уособлює собою відмову від будь-яких насильницьких, 

революційних методів вирішення соціальних протиріч і орієнтацію на еволюційний шлях 

розвитку суспільства. Соціальне партнерство заперечує диктатуру будь-якої особи, групи, 

класу і утверджує суспільний договір, угоду між членами суспільства як основу 

оптимальної реалізації прав і інтересів різних соціальних груп, прошарків, класів. 

Соціальне партнерство має цілком визначене суспільне призначення: створення і 

діяльність певних органів, впровадження в життя гуманістичних ідей і принципів 

регулювання соціально-трудових відносин, розробку, прийняття і реалізацію конкретних 

взаємовигідних рішень. Суспільне призначення соціального партнерства полягає також і у 

практичному втіленні узгодженої соціально орієнтованої політики, у сприянні 

врегулюванню соціальних конфліктів, подоланню кризових явищ, в кінцевому підсумку 

— зростанні якості життя громадян країни в найширшому розумінні. 

Становлення і розвиток соціального партнерства забезпечується створенням системи 

соціального партнерства, що являє собою складне і динамічне утворення структурно-

організаційних елементів (суб'єктів, предмета, нормативно-правового забезпечення), 

форм, ідеології, культури, принципів, методів, засобів, тактики, технологій 

взаємовідносин, об'єднаних певним механізмом (рис. 9.1). Ця система постійно 

знаходиться під дією, з одного боку, регулюючого впливу соціальної системи, а, з іншого 

боку — впливу стихійних чинників соціального життя. 



Як бачимо з рис 9.1, соціальне партнерство здійснюється на різних рівнях: міжнародному 

(мегаекономічному), національному (макро-економічному), галузевому і регіональному 

(мезоекономічному), виробничому (мікроекономічному). Суб'єктами соціального 

партнерства, як і суб'єктами соціально-трудових відносин, є наймані працівники, трудові 

колективи, професійні спілки — з одного боку, роботодавці та їх об'єднання — з другого, і 

держава та органи місцевого самоврядування — з третього, а також їхні представники та 

спільно створені органи з регулювання соціально-трудових відносин. На міжнародному 

(мегаекономічному) рівні суб'єктами соціального партнерства є окремі держави та 

міжнародні організації. 

Об'єктом (предметом) соціального партнерства є узгоджена соціально-трудова політика, 

що на різних рівнях має своє конкретне наповнення. 

Реалізується соціальне партнерство через систему взаємних консультацій, переговорів, 

угод на державному, галузевому, територіальному рівнях, укладання колективних 

договорів на підприємствах або у їхніх підрозділах, укладання індивідуальних трудових 

контрактів між роботодавцем та працівником, а також через систему вирішення трудових 

спорів, узгодження й захисту інтересів сторін. 

 

Отже, для успішного виконання своїх суспільних функцій система соціального 

партнерства має включати в себе такі елементи. 

· Сукупність постійних і тимчасових дво-, три- і багатосторонніх органів, що формуються 

представниками найманих працівників та роботодавців, а також виконавчої влади і 

здійснюють взаємодію між ними на різних рівнях регулювання соціально-економічних 

відносин (національному, регіональному, галузевому, рівні підприємств та їхніх 

підрозділів); 

· Сукупність різних спільних документів (колективних договорів, угод, рішень, ухвал 

тощо), які схвалюються цими органами на основі взаємних консультацій, переговорів між 

зацікавленими сторонами і приймаються ними до виконання; 

· Відповідну культуру, традиції, форми взаємодії, співвідношення вказаних органів і 

порядок, послідовність розробки й виконання, пріоритетність документів, які ними 

приймаються. 

Базове значення для реального поширення соціального партнерства в країні має 

поширення його культури й ідеології. Ідеологія соціального партнерства ґрунтується на 

визнанні: неминучості й необхідності мирного співіснування в суспільстві різних 

соціальних груп з їх специфічними, часто протилежними інтересами; об'єктивності прояву 

і конфлікту інтересів, боротьби між соціальними групами; можливості вести цю боротьбу 

в цивілізованих формах і досягати її конструктивного завершення у вигляді 

взаємоприйнятного компромісу, що відповідає перспективним завданням суспільного 

прогресу. 

ЗАВДАННЯ:  

-ознайомитися з викладеним матеріалом 

-зробити стислий конспект 



-Підготувати реферат на тему: Укладання колективного договору. 

роботи надсилати на електрону скриньку sveta101989@gmail.com 


