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Вступ 

Успішна євроінтеграція України, необхідність забезпечення сталого 

соціально-економічного розвитку країни неможливі без проведення 

глибинних економічних реформ, в основі яких широке залучення 

інститутів громадянського суспільства, ресурсів конструктивної 

громадянської самоорганізації сторін соціального діалогу. Для цього 

необхідні якісні зміни в системі взаємодії суб’єктів соціально-трудових 

відносин (далі – СТВ), перехід на засади дієвого соціального діалогу, 

публічного партнерства, соціальної відповідальності, ефективних 

комунікаційних стратегій. Процес реформування СТВ в Україні суттєво 

ускладняється через обмежену ресурсну базу реформ (недостатність 

інституціонального, фінансового, кадрового, інформаційно- 

комунікативного та іншого забезпечення), високий рівень соціальної 

напруженості й конфліктності в трудовій сфері, в суспільстві в цілому. 

Суспільна недовіра вкрай негативно впливає на можливість 

конструктивної взаємодії суб’єктів суспільного розвитку в українському 

суспільстві, суттєво обмежує можливості досягнення соціальної злагоди, 

здійснення соціального діалогу, консолідації соціальних суб’єктів (влади, 

громадянського суспільства, територіальних громад, бізнесу та ін.) для 

вирішення найгостріших суспільних проблем, а також проблем, що 

накопичилися у сфері праці. Всі ці обставини негативно впливають на 

перспективи розвитку вітчизняної промисловості. Кризовий стан 

промислового виробництва в Україні за основними економічними і 

структурними показниками (в першу чергу – недостатні темпи зростання 

промислового виробництва) обумовлений інтегральним впливом 

негативних чинників організаційно-економічного (затримка модернізації 

промисловості), трансформаційного (становлення ринкової моделі) та 

надзвичайного характеру (військово-політичний конфлікт на Донбасі)1. 

Суспільно-політична стабільність, забезпечення технічної та  

організаційної модернізації промислових підприємств на основі сучасних 

інновацій, технологій, сучасних форм організації та управління бізнесом в 

1  Національна  модель  неоіндустріального  розвитку   України:   моногр.   /   В.П. Вишневський,   

Л.О. Збаразська, М.Ю. Заніздра, В.Д. Чекіна та ін.; за заг. ред. В.П. Вишневського / НАН України, Ін-т 

економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 518 с. 
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усіх сферах промислової діяльності мають стати підґрунтям розвитку 

трудового потенціалу промисловості України. Але успіх технічної та 

організаційної модернізації потребує відповідного реформування системи 

соціально-трудових відносин. Реалізувати потенціал модернізаційних змін 

в сфері промисловості стане можливим лише за умови забезпечення 

неухильного дотримання трудових прав працівників промисловості 

(передусім права на отримання винагороди за працю), протидії трудовій 

експлуатації, підвищення рівня безпеки праці тощо. 

Тому необхідною умовою розвитку національної промисловості є 

модернізація соціально-трудової сфери на засадах соціальної 

відповідальності та соціального діалогу за умов дотримання і чіткого 

виконання норм трудового законодавства України, захисту прав 

працюючих. Активне і своєчасне реагування на гострі проблеми, що 

виникають і накопичуються в системі промислового виробництва, спільне 

прагнення сторін СТВ до їх своєчасного розв'язання є запорукою 

стабільності і майбутнього процвітання. В той же час сфера соціально- 

трудових відносин є надзвичайно чутливою до впливу зазначених вище 

проблем та загроз, що безпосередньо позначається на якості трудового і 

соціального життя працюючих, на добробуті працівників та їхніх сімей, на 

їхніх можливостях задовольняти базові потреби тощо. Такий стан 

обумовлює соціальне розчарування в заявлених владою реформах, 

зростання соціальної недовіри та напруженості (в тому числі у сфері 

трудових відносин), зниження вартості робочої сили, відплив 

висококваліфікованих працівників за межі країни, поширення бідності1. 

Погіршення ситуації в сфері СТВ призводить до негативних наслідків 

стратегічного характеру, адже гальмуються процеси розвитку соціально- 

трудового потенціалу, відбувається його занепад. 

В цій ситуації актуальним стає пошук додаткових ресурсів 

забезпечення модернізації СТВ шляхом підтримки конструктивної 

соціальної самоорганізації в сфері СТВ та залучення до процесів їх 

модернізації інститутів громадянського суспільства. Можна вважати 

доведеним той факт, що у сучасному світі саме інститути громадянського 

 

 
1 Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи: кол. моногр. / за ред. 

д.е.н., проф. І.Л. Петрової, к.е.н. В.В. Близнюк; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН 

України». – К., 2016. – 326 с., С. 10. 
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суспільства є основним джерелом соціальних інновацій та чи не найбільш 

ефективною та прогресивною формою мобілізації соціальних ресурсів для 

вирішення соціальних, економічних та політичних проблем. Слід, однак, 

зазначити, що соціальна самоорганізація може мати деструктивний 

характер по відношенню до цілей суспільного розвитку більш високих 

рівнів. Тому питання соціальної відповідальності інститутів 

громадянського суспільства як основної форми соціальної самоорганізації 

також є доволі гострим – соціальна самоорганізація, громадська активність 

і участь мають органічно включатись у процеси вирішення пріоритетних 

суспільних проблем1. 

Ключовими інститутами громадянського суспільства в сфері СТВ є 

професійні об’єднання (профспілки) та об’єднання роботодавців. Вони в 

значній мірі несуть відповідальність за стан справ в цій сфері. Відповідно 

розвиток та залучення ресурсів громадянського суспільства  до 

модернізації системи СТВ насамперед означає розвиток об’єднань 

найманих працівників та об’єднань роботодавців із подальшим 

забезпеченням їх плідної та взаємовигідної взаємодії. 

Найбільш перспективними напрямами залучення інститутів 

громадянського суспільства до процесів модернізації системи соціально- 

трудових відносин є такі: 

1) встановлення системи ефективної та прозорої комунікації між 

суб’єктами соціально-трудових відносин, відновлення довіри між ними та 

готовності до конструктивної взаємодії щодо вирішення проблем в сфері 

СТВ, на всіх рівнях (державному, галузевому та локальному); 

2) сприяння зниженню конфліктності в системі СТВ, пом’якшення 

впливу основних конфліктогенних чинників, в першу чергу – шляхом 

впровадження та підтримки інноваційних механізмів узгодження інтересів 

сторін СТВ, в тому числі механізмів соціальної модерації; 

3) стимулювання конструктивної соціальної самоорганізації в системі 

СТВ, участь в удосконаленні системи колдоговірного регулювання (одного 

з основних регуляторних механізмів в системі СТВ), в першу чергу 

шляхом підвищення активності і ефективності діяльності профспілок як 

 

 
1 Панькова О.В. Теоретичні засади залучення соціальних ресурсів громадських об’єднань на потреби 

розвитку регіонів в умовах децентралізації / О.В. Панькова, О.Ю. Касперович, О.В. Іщенко // 

Український соціум. - 2015. - № 3. - С. 20-28. 
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основного інституту громадянського суспільства, покликаного захищати 

соціальні та економічні права найманих працівників. 

Змістовне розуміння процесів, які наразі протікають в системі 

соціально-трудових відносин в Україні, потребує всебічного аналізу як 

специфіки відносин, що склалися на цей момент між суб’єктами СТВ, так і 

конкретних проявів кризових явищ (тобто чинників, які безпосередньо 

генерують конфлікти в сфері СТВ: стан виплати заробітної плати, 

порушення трудового законодавства та ін.). 

Основна мета даної наукової доповіді полягає в комплексній 

діагностиці функціонування системи СТВ загалом і в промисловості 

України зокрема (в контексті необхідності модернізації системи СТВ на 

засадах концепцій соціального діалогу та соціальної відповідальності) та 

визначенні основних напрямів мінімізації конфліктності в сфері СТВ, 

насамперед – через підтримку конструктивної соціальної самоорганізації 

суб’єктів СТВ та розвиток і залучення відповідних інститутів 

громадянського суспільства. 

Перший підрозділ наукової доповіді присвячено аналізу загальної 

ситуації, яка склалась в сфері взаємодії суб’єктів СТВ, а також щодо 

розвитку та діяльності створюваних ними інститутів громадянського 

суспільства (насамперед – профспілок та об’єднань роботодавців). В 

другому підрозділі детально розглянуто основні чинники, які стають 

безпосередніми причинами виникнення конфліктів в сфері СТВ (і які, в 

свою чергу, є наслідком недосконалої системи взаємодії їх суб’єктів). 

Третій підрозділ містить аналіз можливостей розвитку конструктивної 

самоорганізації суб’єктів СТВ та налагодження їхньої конструктивної 

взаємодії шляхом удосконалення такого важливого регуляторного 

інструменту, як система колективних договорів та угод. 
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1. Основні проблеми та соціальні перешкоди модернізації та розвитку 

системи СТВ в Україні 

 
Посилення нестабільності, криза довіри та зростання напруженості в 

українському суспільстві безпосередньо впливають на стан трудової 

сфери, основні проблеми якої пов’язані з проекціями цих кризових явищ у 

соціально-економічну та суспільно-політичну сфери життєдіяльності 

суспільства. Крім катастрофічних демографічних тенденцій (зниження 

народжуваності та значний рівень смертності у працездатному віці в 

Україні), до скорочення наявної і перспективної чисельності працездатного 

населення призводить масштабна зовнішня трудова міграція і виїзд 

українців на постійне місце проживання до інших країн в пошуках гідної 

оплати праці, стабільності, безпеки, гідних умов життєдіяльності та 

життєзабезпечення своєї родини, кращих можливостей для реалізації свого 

потенціалу1. Протягом останніх п’яти років у зв’язку із агресією РФ та 

погіршенням економічної ситуації, Україна стала одним з найпотужніших 

донорів робочої сили в Європі. 

Тенденції, що спостерігаються, стають загрозливими для національної 

безпеки – у 2019 році Україна може посісти перше місце в світі за темпами 

скорочення трудових ресурсів. Так, згідно із прогнозом Global Economy 

Watch на 2019 рік компанії PriceWaterhouseCoopers2, скорочення трудових 

ресурсів прогнозується у 39 країнах світу, зокрема у всіх 23 країнах 

Східної Європи, причому лідером за темпами скорочення є Україна. На 

думку експертів, у 2019 році трудові ресурси нашої країни скоротяться 

майже на 1,5% (Рис. 1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Українське суспільство: міграційний вимір: нац. доповідь / Інститут демографії та соціальних 

досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – К., 2018. – 76 с. 
2 Jakeman M. Global Economy Watch. Predictions for 2019: Coming off the boil / PwC (January 2019). 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy- 

watch/assets/pdfs/predictions-2019.pdf. 

https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-watch/predictions-2019.html
http://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-
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Рис. 1. Прогноз експертів консалтингової компанії 

PricewaterhouseCoopers щодо скорочення трудових ресурсів 

у 2019 році у країнах Східної Європи 

 
Це дуже небезпечний виклик для України, і ситуація всередині країни 

не сприяє його подоланню. Так, за результатами всеукраїнського 

соціологічного дослідження «Україна напередодні президентських виборів 

2019»1, станом на березень 2019 року ситуацію в Україні оцінили як 

напружену 70,5% респондентів, як вибухонебезпечну – 17,2%, а як 

стабільну – лише 7,4% опитаних. При цьому найбільш актуальними 

проблемами для більшості громадян України були воєнний конфлікт на 

Сході України (найважливішою цю проблему вважали 61,4% 

респондентів), підвищення тарифів на комунальні послуги (55,5%), 

низький рівень зарплат і пенсій (55,2%). зростання цін та інфляція (30,9%). 

Крім того, значна частина населення віднесла до найактуальніших проблем 

безробіття (22,5%) та корупцію у владі (21,8%) (Табл. 1). 

Інші всеукраїнські соціологічні дослідження також свідчать, що 

зростання напруженості в суспільстві пов’язано з впливом економічних 

чинників – зростанням безробіття та збідненням населення внаслідок 

зростання цін, підвищення тарифів, негативними оцінками діяльності 

влади, що прийшла в результаті подій Революції Гідності. Також, за 

1 Дослідження проведено Центром соціальних та маркетингових досліджень SOCIS з 5 по 10 березня 

2019 року, вибіркова сукупність: 2 000 респондентів в усіх областях України (крім АР Крим та  

тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей), є репрезентативною для дорослого 

населення України. 

«Україна напередодні президентських виборів 2019» / Центр соціальних та маркетингових  

досліджень SOCIS. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://socis.kiev.ua/ua/2019-03/. 

http://socis.kiev.ua/ua/2019-03/
http://socis.kiev.ua/ua/2019-03/
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оцінками респондентів, важливими чинниками зростання напруженості в 

системі суспільних відносин виступають корупція (44%), безкарність та 

свавілля чиновників (41%), недовіра до влади (34%)1. 

 
Таблиця 1 

Найактуальніші проблеми, що хвилюють населення України, 

березень 2019, % до тих, хто відповів 

 

Найактуальніші 

проблеми 
Південь*

 Схід**
 

Центр 

Схід***
 

Центр 

Захід****
 

Захід***** м. Київ 
Україна 

загалом 

1. Воєнний конфлiкт на 
Сходi України 

47.1 54.9 62.6 65.2 67.5 72.3 61.4 

2. Пiдвищення тарифiв 
на комунальнi послуги 

58.3 64.8 67.5 53.3 41.8 48.2 55.5 

3. Низький рiвень 
зарплати чи пенсiї 

54.1 67.6 64.2 44.9 53.4 42.6 55.2 

4. Пiдвищення цiн на 
основнi товари, iнфляцiя 

33.2 34.0 22.0 35.6 31.6 31.9 30.9 

5. Вiдсутнiсть роботи, 
безробiття 

33.8 20.9 24.2 15.8 24.5 4.3 22.5 

* - Херсонська, Миколаївська, Одеська, Запорізька області 

** - Харківська, Донецька, Луганська області 

*** - Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Чернігівська області 

**** - Київська, Черкаська, Житомирська, Вінницька, Хмельницька області 
***** - Львівська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Закарпатська, 

Чернівецька області 

 

Результати вибіркових обстежень Держстату України2 показали, що, 

за самооцінками, 42,6% домогосподарств постійно відмовляють собі в 

найнеобхіднішому, крім харчування (або навіть і в ньому). Офіційна 

середня зарплата, яку в лютому 2019 року витрачали українці (нарахована 

за січень - 9,2 тис. грн.), давала можливість умовній сім’ї, в якій обоє 

батьків отримували такі суми (тобто сукупно 14,8 тис. грн. після 

вирахування податків), балансувати на межі бідності, якщо виховувалась 

тільки одна дитина. Однак опускало таку родину значно нижче межі 

бідності, якщо дітей двоє, та відкидало далеко за цю межу, якщо дітей троє 

чи більше. За наявності двох дітей балансували на межі бідності й 

працівники індустріальної сфери. Якщо вони отримували середню по 

галузі зарплатню, то після вирахування податків залишалося не більше 

 

1 «Україна напередодні президентських виборів 2019» / Центр соціальних та маркетингових 

досліджень SOCIS. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://socis.kiev.ua/ua/2019-03/. 
2 Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2018 році (за даними 

вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) Статистичний збірник. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_sdhdu2018pdf.pdf. 

http://socis.kiev.ua/ua/2019-03/
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_sdhdu2018pdf.pdf
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16,3 тис. грн (при межі бідності для родини з двома дітьми 15,8 тис грн.). 

Лише 32,8% штатних працівників в Україні отримували за грудень 2018-го 

зарплату понад 10,0 тис. грн. (до вирахування податків), яка давала їм 

можливість перебувати трохи вище за межу бідності, навіть виховуючи 

дитину (самостійно) чи двох (у подружжі). У промисловості таких було 

41,5%, освіті - 25,1%, охороні здоров’я - 16,3%. Водночас у фінансовій та 

страховій сферах - майже 59%, у державному управлінні та обороні - 

62,5%, авіатранспорті - 65,6%1. 

Голова Федерації Роботодавців України Д. Олійник стверджує, що 

найбільшою загрозою упровадженню економічних реформ на сьогодні 

можуть стати популізм і відсутність реального реформування для 

зростання бізнесу й економіки. Країні потрібна нова індустріалізація, 

масштабні проекти з обов’язковою локалізацією виробництва, 

переорієнтація публічних закупівель на власного виробника, доступні 

кредитні ресурси, ефективне Експортно-кредитне агентство, індустріальні 

парки, вільні економічні зони. Економіка України, на його думку, повинна 

мати ті стимули, якими сьогодні активно користуються наші сусіди2. 

Превалювання інтересів влади над інтересами держави і суспільства, 

поширення практики нехтування правами економічних агентів, 

використання владних повноважень для одержання надприбутків 

представниками крупного бізнесу та лобіювання інтересів господарських 

структур3 тільки посилюють внутрішньополітичну кризу. Але слід 

відзначити, що високий рівень недовіри в системі міжособистісних та 

міжгрупових відносин в Україні є наслідком кумулятивної дії не лише 

економічних та політичних чинників, а ще й суто соціальних чинників 

(низькі громадянська активність та солідаризація населення, стомленість і 

розчарування у рішеннях влади та наслідках реформ та ін.)4. Зрозуміло, що 

така ситуація в країні негативно впливає на соціально-економічну сферу, 

 
 

1 Крамар О. Найбідніша країна Європи / Матеріал друкованого видання «Тиждень» № 13 (593) від 28 

березня. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://tyzhden.ua/Economics/228323. 
2 Звіт про діяльність ФРУ, 2018. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://fru.ua/images/FRU-Zvit- 

2018.pdf. 
3 Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах 

інституціональних змін: моногр. / І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька та ін.; НАН України, Ін-т економіки 

пром-сті. – Київ, 2016. – 312 с. 
4 Стан сучасного українського суспільства: цивілізаційний вимір /  [О.Г. Злобіна,  Н.В. Костенко,  

М.О. Шульга та ін.]; за наук. ред. М.О. Шульги. – Київ, Інститут соціології НАН України, 2017. – 198 с., 

С. 155. 

http://fru.ua/images/FRU-Zvit-
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на сферу соціально-трудових відносин, на діяльність вітчизняних 

підприємств, на якість життя працюючого населення, та, відповідно, 

посилює вплив внутрішніх загроз, перешкоджає конструктивній взаємодії 

суб’єктів СТВ і залученню додаткових ресурсів через інститути 

громадянського суспільства. 

Систематичні порушення прав та інтересів працюючих в Україні 

(зокрема несвоєчасність виплат заробітної плати і зростання 

заборгованості з її виплати, низький рівень оплати праці, небезпечні і 

несприятливі умови праці, професійний травматизм та 

профзахворюваність працівників, висока конфліктна напруженість) 

призводять до невідворотних втрат трудового потенціалу. Така ситуація є 

наслідком, в тому числі, неврегульованості відносин між суб’єктами СТВ 

на всіх рівнях - від виробничого до національного. 

На цей час основні зусилля щодо вирішення проблем в сфері СТВ 

спрямовуються на удосконалення нормативно-правової бази, зокрема 

шляхом запозичення передового досвіду розвинених країн (перш за все 

європейських). Проте інформаційна база, яка сприяла б забезпеченню 

конструктивної взаємодії суб’єктів СТВ в Україні, зокрема, в сфері 

промисловості, фактично відсутня – системний моніторинг стану СТВ та 

динаміки їх змін не впроваджено. Хоча вітчизняними науковцями доволі 

широко досліджуються проблеми впровадження моделей соціального 

діалогу та соціального партнерства в практику управління, а також 

перешкоди, чинники та механізми їх реалізації, проте недостатньо уваги 

приділяється засадничим детермінантам соціальної взаємодії: довірі, 

ідентичності, особливостям ментальності, специфіці соціальної, трудової 

та інноваційної активності, способам реагування на ситуації 

невизначеності та небезпеки тощо. Тому аналіз реального стану взаємодії 

суб’єктів СТВ потребує виокремлення та систематизації її ключових 

чинників. Це дозволить структурувати розрізнені дані соціологічних 

досліджень, які певною мірою дозволяють визначити механізми 

забезпечення конструктивної взаємодії суб’єктів СТВ. Таких чинників, як 

було вказано вище, багато, але в контексті соціологічного аспекту ситуації 

ключовими з них є тріада «довіра – поінформованість – вмотивованість»: 
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1) ставлення суб’єктів СТВ одне до одного у форматі 

довіра/недовіра, готовність вести діалог та сприймати одне одного у якості 

рівноправного партнера; 

2) взаємна поінформованість щодо реальної ситуації, проблем 

кожного з суб’єктів, наявність каналів прозорої та неупередженої 

інформаційно-комунікативної взаємодії, здатних мінімізувати різного роду 

маніпулятивні впливи; 

3) оцінка суб’єктами реальних можливостей захисту своїх інтересів 

та покращення ситуації саме шляхом діалогу, а не шляхом конфронтації та 

протестної активності. 

Окремо як важливі чинники слід відзначити розвиток 

тристороннього національного діалогу між владою, громадянським 

суспільством, бізнесом, а також забезпечення життєздатності біпартизму 

(двостороння система соціального діалогу: роботодавець – найманий 

працівник) на рівні підприємства/галузі. 

Додатковою проблемою є тісне поєднання та взаємовплив всіх цих 

чинників, адже негативна динаміка будь-якого з них миттєво 

відображається і на інших, створюючи в певному сенсі замкнене коло: 

недовіра закриває канали комунікації та блокує соціальний діалог, що 

призводить до непоінформованості і відсутності взаєморозуміння  та 

оцінки реальної ситуації суб’єктів СТВ, в результаті оцінка 

перспективності діалогового шляху вирішення протиріч знижується, проте 

зростає конфронтаційна складова взаємодії, недовіра посилюється – і коло 

замикається. Тому практично неможливо досягти реальних результатів, 

впливаючи лише на окремий чинник, необхідно працювати зі всієї їхньою 

сукупністю. 

В контексті наведеної вище тріади чинників «довіра – 

поінформованість – вмотивованість» в масовій свідомості населення 

України визначилися такі пріоритети довіри/недовіри суспільним 

інститутам. Так, за даними загальнонаціонального соціологічного 

дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова у 

лютому 2019 р.1, найчастіше громадяни України висловлюють довіру 

волонтерським організаціям (їм довіряють 67% опитаних), Збройним 

1 Рівень довіри до суспільних інститутів та електоральні орієнтації громадян України. Результати 

загальнонаціонального дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 

лютого 2019 року. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiolo 

gichni-doslidzhennia/riven-doviry-do-suspilnykh-instytutiv-ta-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy. 

http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiolo
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Силам України (62%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (61%), 

Церкві (61%). Недовіра найчастіше висловлюється державному апарату 

(чиновникам) (83% населення України їм не довіряють), Верховній Раді 

України (не довіряють 82%), судовій системі (78%), політичним партіям 

(77%), Уряду України (75%), Президенту України (71%), Прокуратурі 

(70%), Верховному Суду (65%), Спеціалізованій антикорупційній 

прокуратурі та Національному антикорупційному бюро України (65%), 

профспілкам (57%). 

На фоні катастрофічного падіння довіри до державних інституцій, 

рівень довіри до громадських організацій в Україні зростає, тому 

державним структурам варто було би переходити на формат співпраці з 

інститутами громадянського суспільства на підґрунті створення  

платформи для ефективного публічного діалогу. Проте високий рівень 

довіри до волонтерських, громадських організацій, Церкви з боку 

українського населення не супроводжується зростанням показників 

членства в цих організаціях: переважна більшість громадян України (86% 

опитаних) відповіли, що не входять до жодного з громадських організацій, 

об'єднань і партій через відсутність часу на безоплатну роботу, 

незацікавленість подібною діяльністю, а також через невіру у 

результативність своєї участі. 

Профспілки та їх об’єднання, які належать до інституцій 

громадянського суспільства, є представницькими органами найманих 

працівників для колективного захисту прав та інтересів працюючих. 

Статистика профспілкового руху в світі показує, що членство у 

профспілках різних країн світу скорочується. Наприклад, в таких 

постсоціалістичних країнах, як Чехія, Словаччина, Україна, порівняно з 90- 

роками ХХ ст., членство у профспілках скоротилось на 50%, 40% та 34% 

відповідно. Головною причиною такого зменшення є скасування 

обов’язкового членства в профспілковій організації, що було обов’язковим 

в соціалістичних країнах. 

Рівень юніонізації в Україні залишається високим (до 70% 

працюючих), що перевищує рівень охоплення профспілковим членством 

найманих робітників у багатьох західних країнах1. Хоча показники 

 

1 Рабочий класс современной Украины / Под ред. А.Г. Арсеенко. – Киев: Институт социологии НАН 

Украины, 2017. – 318 c., С. 138, 139. 



15  

охоплення профспілковим членством не є низькими, проте це не є 

показником захищеності колективних прав, свобод та інтересів 

працюючих. До того ж спостерігається стабільне зменшення кількості 

первинних профспілкових організацій і профспілкового членства в 

Україні. Головними причинами скорочення чисельності профспілок стали: 

скорочення виробництва та ліквідація підприємств, що зумовлює 

безробіття, відплив працівників до тіньового сектора економіки, зростання 

зовнішньої трудової міграції за кордон; поширення найму на роботу за 

індивідуальними договорами; втрата мотивації до профспілкового 

членства через розчарування в його ефективності щодо реалізації захисних 

функцій, заформалізованість тощо1. 

Рівень довіри до профспілок з боку населення України стабільно 

знижується. Так, за результатами соціологічного моніторингу Інституту 

соціології НАН України, у 2016 році профспілкам зовсім та переважно не 

довіряли – 45,9% опитаних в Україні, при цьому сумарний показник довіри 

(повністю довіряли чи переважно довіряли) становив 19,7%. За 

результатами       всеукраїнських       досліджень,       проведених     Фондом 

«Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною 

службою Центру Разумкова у 2017 р. сумарний показник довіри становив 

21,7% (повністю довіряють + скоріше довіряють), а сумарний показник 

недовіри профспілкам дорівнював 50,3%2, при цьому лише 14% опитаних 

було відомо про існування незалежних профспілок в Україні3. Як 

зазначалося вище, у 2019 р. висловило свою недовіру профспілкам 57% 
 

1 Токарєва М.В. Роль професійних спілок у прийнятті правил внутрішнього трудового розпорядку / 

М.В. Токарєва  //  Зб.  наук.  праць  Харківського  національного   педагогічного   університету   імені 

Г.С. Сковороди. Серія «Право». – 2012. – № 18. – С. 57-60. 
2 Загальнонаціональне дослідження «Громадська думка, грудень-2017: виборчі рейтинги і рейтинги 

довіри» проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною 

службою Центру Разумкова з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та 
окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2004 респондентів віком від 18 років. 

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. 

Загальнонаціональне дослідження «Громадська думка, грудень-2017: виборчі рейтинги і рейтинги 

довіри». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dif.org.ua/uploads/doc/11718337605a665adc 

7b97d3.95892743.doc. 
3 Опитування громадської думки щодо громадянського залучення було проведено в серпні-вересні 

2017 року Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. Опитано 2134 жителів України. 

Інтерв'ю були проведені з жителями України віком 18 років та старше. Вибірка є репрезентативною для 

дорослого населення України за віком, статтю, областю та типом населеного пункту відповідно до даних 

Державної служби статистики України станом на 01.01.2016 (окрім АР Крим та непідконтрольних 

територій Донецької та Луганської областей). Максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 
2,2% (не включаючи дизайн-ефект вибірки). 

Опитування громадської думки щодо громадянського залучення. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://dif.org.ua/uploads/pdf/17873180355a2ea16f3ddcd8.59539501.pdf. 

http://dif.org.ua/uploads/doc/11718337605a665adc
http://dif.org.ua/uploads/pdf/17873180355a2ea16f3ddcd8.59539501.pdf
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населення України. Слід взяти до уваги, що це – дані всеукраїнських 

опитувань населення країни в цілому, імовірно, що відповіді працюючих 

респондентів відрізняються від середніх показників. 

Отже, характерною рисою ставлення населення країни до профспілок 

є тенденція посилення недовіри та невизначеності щодо оцінки їхньої 

діяльності1. Це відбувається через низькі можливості захисту прав та 

інтересів членів профспілок, зниження престижу участі в діяльності 

профспілок, їхні «бюрократичні ігри» з провладними структурами2. На 

діяльності первинних профспілкових організацій негативно позначилися 

законодавчі новації щодо державної реєстрації при зміні керівника, 

підтвердження статусу неприбуткової організації тощо. Проте ті проблеми, 

які тримають високий градус недовіри в суспільстві, зокрема в трудовій 

сфері, пов’язані з одночасним впливом цілого спектру чинників. Серед 

основних причин такого стану можна зазначити такі: 

- погіршення стану економіки України через внутрішньополітичні та 

зовнішньополітичні потрясіння; 

- суспільно-політична нестабільність та невизначеність; 

- низький загальний рівень згуртованості та соціальної довіри у 

суспільстві; 

- низька вартість робочої сили, зниження цінності людини праці; 

- залежна позиція профспілок і їх лідерів від адміністрацій 

підприємств та їх власників, нерозвиненість лідерських якостей у 

керівників первинних профспілкових організацій; 

- недостатня поінформованість працівників про діяльність  

профспілок, їхні можливості як захисників соціально-трудових прав 

працюючих; 

- обмеження значною частиною профспілок своєї діяльності 

традиційними функціями соціального захисту за рахунок профспілкових 

внесків працівників (надання матеріальної допомоги, сприяння відпочинку 

працівників тощо); 

 

 

 

1 Результати національних щорічних моніторингових опитувань 1992-2016 рр. – Інститут соціології 

НАН України, 2016. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/ 

dodatki2016.pdf 
2 Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [А.М. Колот, О.А. Грішнова та 

ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. - К.: КНЕУ, 2011. - 501 с., С. 483. 

http://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/
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- переконаність значної частини працівників у безперспективності 

відстоювання своїх прав перед роботодавцем; 

- небажання роботодавців (власників) додатково витрачати ресурси на 

розширення гарантованого соціального захисту працівників; 

- нерозвиненість колдоговірного регулювання на підприємствах 

приватної форми власності. 

Такий стан свідчить не просто про наявність певних проблем щодо 

сприйняття суспільством профспілок – він обумовлений впливом стійкої 

кризи довіри в системі суспільних відносин загалом, низькою 

поінформованістю щодо діяльності профспілок різних рівнів, характеру та 

результатів їх взаємодії з іншими сторонами СТВ тощо. Профспілки не 

завжди сприймаються як незалежний інститут громадянського суспільства 

щодо захисту прав працюючих. Відсутність ефективної системи 

комунікації суб’єктів соціальної взаємодії в сфері СТВ тільки поглиблює 

цю кризу. Така ситуація має відчутні негативні наслідки – адже у випадку, 

коли довіра падає нижче критичного рівня, механізми суспільного 

управління і регулювання пробуксовують, здатність приймати та 

ухвалювати дієві управлінські рішення мінімізується1, що призводить до 

фактичної неможливості ефективного соціального діалогу. До того ж 

спостерігаються процеси внутрішньої конфліктності серед самих 

профспілок (по лінії «традиційні» профспілки – «незалежні» профспілки)2, 

що послаблює вплив профспілок під час переговорного процесу в сфері 

соціально-економічної політики. В цій ситуації важливим напрямом 

діяльності із відновлення довіри сторін СТВ одна до одної, довіри між 

владою та суспільством можуть стати, з одного боку, прозорість і 

послідовність управлінських та політичних рішень, а з іншого – зворотній 

зв’язок політики і громадської думки3, прагнення кожної сторони діалогу 

 

 

 
1 Кучабський О.Г. Довіра до органів публічної влади як ключовий фактор ефективності системи 

державного управління / О.Г. Кучабський, С.С. Погорєлий // Публічне управління: теорія та практика. - 

2013. - Вип. 1. - С. 108. 
2 Перспективи імплементації в україні положень глави ХХІ Угоди про асоціацію Україна-ЄС щодо 

розвитку публічних комунікацій та соціального діалогу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://federation.org.ua/podiitafakti/golova-federatsii-vyacheslav-roi-vzyav-uchast-u-kruglomu-stoli-perspektivi- 

implementats. 
3 Стан сучасного українського суспільства: цивілізаційний вимір /  [О.Г. Злобіна,  Н.В. Костенко,  

М.О. Шульга та ін.]; за наук. ред. М.О. Шульги. – Київ, Інститут соціології НАН України, 2017. – 198 с., 

С. 156. 

http://federation.org.ua/podiitafakti/golova-federatsii-vyacheslav-roi-vzyav-uchast-u-kruglomu-stoli-perspektivi-
http://federation.org.ua/podiitafakti/golova-federatsii-vyacheslav-roi-vzyav-uchast-u-kruglomu-stoli-perspektivi-
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співпрацювати заради спільного результату і позитивного впливу на 

проблемну ситуацію. 

Ефективним інструментом переходу сторін СТВ до конструктивної 

взаємодії є імплементація європейських стандартів до системи СТВ в 

Україні, перехід на відкриті інформаційні платформи. Прикладом можуть 

слугувати новітні моделі інтегрованості громадянського суспільства 

України (організацій та об’єднань профспілок, роботодавців національного 

рівня, інших організацій громадянського суспільства) до європейського 

простору на підґрунті Платформи громадянського суспільства (ПГС) 

Україна–ЄС. Вона створена у відповідності до ст. 469-470 Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС з метою забезпечення належної ролі 

громадськості у процесі виконання Угоди про асоціацію Україна – ЄС. 

Українська сторона (УС) Платформи громадянського суспільства Україна– 

ЄС (УС ПГС) є органом, який складається з представників громадянського 

суспільства України з однієї сторони і членів Європейського економічного 

і соціального комітету (ЄЕСК) - з іншої, як форум для проведення ними 

засідань та обміну думками. Кожна зі сторін ПГС формується у складі 15 

осіб, які репрезентують три сектори: професійних спілок, роботодавців та 

інших організацій громадянського суспільства. Діяльність Платформи УС 

ПГС не тільки сприяє імплементації європейських стандартів до діяльності 

суб’єктів СТВ, а й дозволяє отримати новий досвід співпраці профспілок, 

об’єднань роботодавців та інших організацій громадянського суспільства, 

орієнтованої на спільний результат1. 

Роботодавці та їхні об’єднання є одним ключових суб’єктів 

соціального діалогу та стороною СТВ, чия діяльність здійснюється на усіх 

рівнях – від виробничого (локального) до національного. 

За результатами всеукраїнського опитування, проведеного 

Соціологічною групою «Рейтинг»2, населення України, оцінюючи 

представників різних категорій бізнесу, найбільше довіряє дрібним (63%) 

 
 

1 Платформа громадянського суспільства (ПГС) Україна–ЄС. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://eu-ua-csp.org.ua/. 
2 Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, 

регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод: особисте формалізоване 

інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2%. Терміни проведення 

дослідження: 19-28 лютого 2019 р. 

Оцінка відносин держави і бізнесу. Березень 2019 / Соціологічна група «Рейтинг». [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_entrepreneurship_022019.pdf. 

http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_entrepreneurship_022019.pdf
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та середнім (60%) підприємцям. 27% опитаних зазначили, що довіряють 

власникам великого бізнесу (у вересні 2018 р. таких було 20%). Рівень 

довіри до олігархів є низьким – лише 8%. Показник довіри до бізнесменів, 

особливо середнього та вищого рівня, є помітно вищим серед респондентів 

з високим рівнем доходів. При цьому дрібним підприємцям однаково 

довіряють усі категорії як за віком, так і доходами. 

Мотивація до самоорганізації роботодавців (і їх представників – 

об’єднань роботодавців) обумовлена, з одного боку, прагненням захистити 

свої інтереси, з іншого – самоорганізаційною активністю профспілок, а 

також потребою у колективному розв’язанні стратегічно важливих 

проблемних питань. На сьогодні процеси соціальної самоорганізації 

роботодавців йдуть повільно, при цьому, на думку українських 

дослідників1, ключовими факторами, що негативно впливають на процеси 

соціальної самоорганізації та інституціоналізації сторони роботодавців в 

Україні є такі: 

1. Централізованість та певна політизованість процесів створення 

об’єднань роботодавців, коли провідні об’єднання сторони роботодавців, 

які визначають стратегію розвитку та здійснюють переговори з 

соціальними партнерами на національному рівні (Федерація роботодавців 

України, Конфедерація роботодавців України), очолюються та 

контролюються представниками певних політичних сил. Це негативно 

впливає на функціонування відповідних інститутів соціального діалогу 

(зокрема, Національної тристоронньої соціально-економічної ради, 

регіональних і галузевих рад). У свою чергу, зазначені факти 

перешкоджають зростанню довіри як усередині сторони, так і у відносинах 

із соціальними партнерами (про принципове значення довіри для 

налагодження конструктивної взаємодії суб’єктів СТВ вже йшлося вище), 

а також стримують мотивацію бізнесу до самоорганізації та участі в 

соціальному діалозі. Так, за оцінками експертів, не більше 20% 

підприємств і підприємців України є членами організацій роботодавців. 

2. Недостатнє усвідомлення підприємцями мети та цілей створення та 

розвитку об’єднань роботодавців, тобто низький рівень поінформованості, 

 
1 Ільченко Б.В. Місце і роль сторони роботодавців у формуванні інституту соціального діалогу в 

Україні / Б.В. Ільченко //  Соціально-трудові відносини: теорія та  практика. - 2015. - № 2. - С. 254-258,   
С. 256-257. 
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та, відповідно, вмотивованості, наслідком чого є, в тому числі, слабкість 

самоорганізаційних процесів у цій сфері. Згідно з результатами 

соціологічного дослідження в рамках проекту технічного співробітництва 

МОП «Україна: сприяння дотриманню основних принципів та прав у світі 

праці», метою утворення організацій роботодавців є перш за все захист 

прав та інтересів підприємців (так вважають 47% опитаних роботодавців), 

а також зближення інтересів роботодавців та найманих працівників (28%), 

подолання корупції та захист від неправомірних дії органів влади (24%), 

здійснення соціального діалогу із соціальними партнерами (18 %). На 

питання: «Що реально захищають організації роботодавців?» 33% 

опитаних відповіли: «Виключно інтереси роботодавців, які є членами 

таких організацій», 20% опитаних вважають, що «Інтереси всіх 

роботодавців України» і лише 15% – «Інтереси всього суспільства в 

цілому». На питання: «Які функції мають виконувати організації 

роботодавців?» 45% опитаних відповіли, що захисну, 36% – партнерську, 

38% – реформаторську. Тобто в середовищі роботодавців формується 

уявлення про організації роботодавців переважно як про «захисні» 

інституції. 

3. Законодавство у сфері функціонування сторони роботодавців 

(Закон України «Про організації роботодавців, їхні права та гарантії 

діяльності») не відповідає викликам сьогодення. У законі фактично 

передбачено, що значна частина роботодавців, в особі вже наявних 

громадських об'єднань і спілок, втрачають юридичне право на 

відстоювання прав і інтересів своїх членів у переговорному процесі. 

Окремі положення закону не відповідають міжнародним стандартам і 

обмежують права об'єднань підприємців, члени яких є роботодавцями, 

суперечать нормам Конвенції МОП № 87 «Про свободу асоціації і захисту 

права на організації». 

4. Проблема репрезентативності сторони роботодавців. Визначення 

Законом України «Про соціальний діалог» поняття репрезентативності 

сторін соціального діалогу викликає низку зауважень. Законом штучно 

обмежено коло учасників соціального діалогу через встановлення цензу 

репрезентативності для організацій роботодавців. Позбавлено 

можливостей відстоювати свої інтереси значну частину як працюючих 

громадян, так і підприємців (переважно фізичних осіб), котрі не потрапили 
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у визначений Законом України «Про соціальний діалог в Україні» формат. 

Таким чином, закладений у цьому форматі принцип репрезентативності 

організацій роботодавців в умовах незавершеної інституціоналізації 

сторони не тільки не сприяє розвитку соціального діалогу в країні, а й, 

навпаки, обмежує значну частину організацій роботодавців і підприємців у 

їх міжнародно-правових і конституційних правах. 

5. Проблема створення та функціонування спільного 

представницького органу сторони роботодавців. Представники 

експертного середовища критикують принципи і формат функціонування 

цього органу, який монополізує та обмежує представництво роботодавців  

у соціальному діалозі з урядом і профспілками двома об’єднаннями 

роботодавців. При цьому приватні підприємці, малий бізнес не мають 

реальної можливості представлення своїх інтересів. 

6. Несформованість сторони роботодавців на рівні окремих галузей. 

Це обмежує проведення переговорів та укладання колективних угод у 

певних галузях економіки й призводить до часткової підміни сторони 

роботодавців урядовою стороною, що є порушенням конвенцій МОП, а 

також до низької якості укладених галузевих угод, що негативно впливає 

на репутацію інституту соціального діалогу як механізму управління 

сталим розвитком. 

Основними наслідками негативних тенденцій розвитку сторони 

роботодавців в Україні є наступні: 

а) низький, порівняно з країнами ЄС, рівень самоорганізації 

підприємницького сектору в цілому та сторони роботодавців зокрема; 

б) слабкі позиції сторони роботодавців у переговорах, насамперед із 

урядовою стороною (уряд часто ігнорує позицію бізнесу під час розгляду 

ключових для соціально-економічного розвитку країни документів 

(зокрема, бюджету), тим самим порушуються принципи рівноправності 

соціального діалогу та знижується мотивація бізнесу до участі в 

переговорному процесі; 

в) недостатня розвиненість колдоговірного регулювання на 

галузевому рівні; 

г) низький рівень довіри у відносинах із соціальними партнерами, що 

спричиняє низьку результативність реалізації домовленостей; 
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д) низькі можливості реалізації соціального діалогу з боку сторони 

роботодавців, перешкоди формуванню соціально відповідального бізнесу в 

країні1. 

Отже, результати аналізу свідчать, що значні проблеми існують не 

тільки в сфері забезпечення конструктивної взаємодії структур, які мають 

представляти та захищати інтереси робітників та роботодавців (тобто 

насамперед профспілок та об’єднань роботодавців), а і в становленні самих 

цих структур в якості реальних суб’єктів СТВ. Дані досліджень свідчать, 

що робітники слабо обізнані щодо діяльності профспілок та не довіряють 

їм, і так само роботодавці (особливо в сфері малого та середнього бізнесу) 

слабо обізнані щодо об’єднань роботодавців та в цілому не прагнуть 

долучатися до цих структур та брати активну участь в їхній діяльності. 

В таких умовах зростає актуальність активізації позаекономічних 

чинників, включаючи соціальну відповідальність бізнесу (СВБ) як нову 

«філософію» і парадигму ведення бізнесу, розвиток корпоративної 

соціальної відповідальності як частини бізнес-стратегії, корпоративної 

культури, посилення мотивації до самоорганізації суб’єктів соціального 

діалогу, насамперед сторони роботодавців, їхньої участі в соціальному 

діалозі всіх рівнів. Це забезпечуватиме стабілізацію в системі СТВ і 

подальше економічне зростання завдяки соціалізації господарської 

діяльності, оптимізації відносин між трудом і капіталом через активізацію 

нематеріальних етичних, морально-психологічних ресурсів сторін 

соціального діалогу. Однак на сьогодні активність у цій сфері реалізується 

переважно у формі проведення публічних заходів з акцентом на інтереси 

певної сторони соціального діалогу, в ході яких відбувається пошук шляхів 

розв’язання проблем у сфері соціально-трудових відносин та соціального 

діалогу, але наслідком не стають реальні дії зацікавлених сторін. 

На сьогодні в Україні корпоративна соціальна відповідальність 

реалізується переважно в діяльності великих багатонаціональних 

компаній, проте важливим є її впровадження на підприємствах усіх типів і 

всіх сфер діяльності, в тому числі малого і середнього бізнесу, які роблять 

найбільший внесок в економіку і створення робочих місць. 

 
1 Ільченко Б.В. Місце і роль сторони роботодавців у формуванні інституту соціального діалогу в 

Україні / Б.В. Ільченко // Соціально-трудові відносини:  теорія та  практика. - 2015. - №  2. - С. 254-258,  

С. 257. 
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Негативні тенденції в системі СТВ посилюються нерозвиненістю 

соціальної відповідальності держави як сторони соціального діалогу, що 

за експертними оцінками1, проявляються у: 

– домінуванні особистих інтересів і лобіюванні інтересів бізнес- 

структур у системі державного та регіонального управління (73,4%); 

– низькому рівні духовно-моральної культури владної еліти (63,3%); 

– нерозвиненості системи суспільного контролю за діяльністю органів 

влади (43,7%); 

– нерозвиненості соціального інвестування(38%); 

– некерованості соціальною відповідальністю бізнесу (37,3%); 

– нерозвиненості законодавчого і договірного регулювання соціальної 

відповідальності (33,7%) тощо. 

На цьому тлі експерти відзначали негативні ефекти відсутності: 

стимулювання соціальної відповідальності бізнесу з боку органів 

державної влади (34,8%), традицій соціально відповідальної поведінки 

підприємців (32,9%), сформованих стандартів участі бізнесу у вирішенні 

соціальних проблем (35,4%). Усунення зазначених бар’єрів вимагає від 

держави соціально-відповідальної активної позиції, прийняття законів про 

соціальну відповідальність бізнесу, про соціальну звітність, соціальний 

аудит, а також нормативних актів стратегічного характеру щодо розвитку 

соціальної відповідальності бізнесу. 

Результати опитування «Оцінка відносин держави і бізнесу в 

Україні»2, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», дозволили 

визначити ставлення українського населення до держави, її роль в 

розвитку вітчизняної економіки. Так, роль держави у розвитку економіки 

більшість опитаних (64%) перш за все вбачають у забезпеченні рівності 

доходів й соціальної справедливості, а не встановленні свободи розвитку 

та чесних правил конкуренції (таку думку висловили 27% опитаних). Дві 

третини опитаних (65%) схильні вважати, що держава заважає діяльності 

малого та середнього бізнесу в Україні, протилежної думки дотримуються 

 

 

 
1 Дейч М.Є. Становлення та розвиток багаторівневої системи соціальної відповідальності: 

управлінський аспект: монографія / М.Є. Дейч; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2014. 
– 352с., С.326. 

2 Оцінка відносин держави і бізнесу. Березень 2019 / Соціологічна група «Рейтинг». [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_entrepreneurship_022019.pdf. 

http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_entrepreneurship_022019.pdf
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лише 7% опитаних, а ще 14% - що органи влади не втручаються у 

діяльність підприємців. 

Держава як регулятор має дбати про забезпечення рівності доходів й 

соціальної справедливості в системі трудових і суспільних відносин, 

визначити відповідну стратегію та шляхи її реалізації через створення 

сприятливих правових умов. Збільшення витрат підприємств на оплату 

праці, а держави – на дотримання соціальних стандартів не зможе 

принести довгостроковий стратегічний виграш країні загалом, якщо не 

буде супроводжуватися введенням нових технологій здійснення рутинних 

операцій, реформами у сфері оплати праці та соціальних трансфертів, 

розвитком публічності процедур та каналів оперативного зворотного 

зв’язку, підвищенням соціальної відповідальності всіх суб’єктів політики. 

Вихідною передумовою формування готовності до вказаних дій виступає 

суспільна консолідація на основі публічного формулювання та 

відстоювання економічних інтересів усіма інституційними суб’єктами 

відносин з оплати праці, а також винайдення політики економічного 

розвитку на основі їх збалансованого компенсування1. Будувати відносини 

з бізнесом держава має через розробку та реалізацію національної політики 

з розвитку корпоративної соціальної відповідальності; залучати 

інформаційно-комунікативні ресурси, поширювати кращий досвід 

приватних компаній, впроваджувати корпоративну соціальну 

відповідальність у діяльність державних підприємств, організацій, установ; 

реалізовувати стратегію сталого розвитку у відповідності до пріоритетів 

20202. Для цього варто залучати ресурси і профспілок, і роботодавців, і 

організацій громадянського суспільства, і держави. 

Соціальний діалог в сфері праці виступає чи не єдиним інструментом, 

що дозволяє досягти оптимальних, виважених рішень з питань соціально- 

економічної політики на користь громадян України. Дорожня Карта 

 
 

1 Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про 

внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році». – К. : НІСД, 2018. – 688 с. [Електронний  

ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/Analit_Dopovid_Poslannia_2018.pdf, С. 333. 
2 Розвиток КСВ в Україні: що повинні робити Уряд, бізнес, громадські організації та донори. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://csr-ua.info/csr- 

ukraine/article/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA- 

%D0%BA%D1%81%D0%B2-%D0%B2- 
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D1%89%D0%BE- 

%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96- 

%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8/. 

http://www.niss.gov.ua/public/File/Analit_Dopovid_Poslannia_2018.pdf
http://csr-ua.info/csr-
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«Стратегія модернізації соціального діалогу»1, запропонована учасниками 

круглого столу «Стан, виклики та ризики в царині соціального діалогу як 

чинника управління сталим розвитком країни», організованого 

інформаційно-аналітичним журналом “РоботодавецЬ”, вимагає від усіх 

соціальних партнерів, насамперед бізнесу, бути соціально 

відповідальними, а суспільство та влада повинні забезпечити соціальним 

партнерам (сторонам СТВ) можливість впливати на формування 

регуляторної, податкової, інвестиційної та соціальної політики України. 

При цьому забезпечення соціальної відповідальності сторін 

соціального діалогу має відбуватися у напрямах: 

– з боку сторони роботодавців – через наповнення бюджетів усіх 

рівнів та фондів соціального захисту населення в межах укладених 

Генеральних, галузевих, територіальних угод та колдоговорів для 

створення гідних умов праці для найманих працівників; 

– з боку профспілкової сторони – через активне виконання захисної 

функції, а саме, забезпечення та захист трудових і соціально-економічних 

прав працівників, гідна оплата, безпечні умови праці, дотримання 

соціальних стандартів, правова допомога членам профспілок; через якісне 

виконання трудових обов’язків найманими працівниками та раціональне 

використання основних засобів, сировини та предметів праці; 

– з боку урядової сторони (виконавчих органів влади) – через 

регуляторно-правове забезпечення балансу інтересів усіх сторін СТВ на 

засадах розширеного соціального діалогу; затребування відповідальності з 

кожного суб'єкта, у тому числі з держави за стан рівноправності СТВ, 

перш за все на підприємствах, що характеризуються високим рівнем 

трудової конфліктності; через гнучке реагування та попередження 

дестабілізаційних процесів в системі СТВ. 

Модернізація системи СТВ в Україні має здійснюватися через 

реалізацію цих напрямів на підґрунті вироблення норм і практик 

консенсусно-орієнтованої відповідальної діяльності кожної зі сторін СТВ, 

що сприятиме залученню і використанню їх потенціалу самоорганізації  

для забезпечення соціально-економічного розвитку країни, підвищення 

 
1 Дорожня карта: «Стратегія модернізації соціального діалогу» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://robotodavets.org.ua/2017/11/09/dorozhnya-karta-strategiya-modernizatsiyi-sotsialnogo- 
dialogu.html. 
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конкурентоспроможності національної економіки. У цьому контексті 

актуалізується запит на посилення публічного та відкритого соціального 

діалогу на усіх рівнях між суб’єктами соціального діалогу та 

громадянським суспільством (зацікавленими інститутами громадянського 

суспільства, незалежними експертами, органами  місцевого 

самоврядування та громадськими активістами) щодо розв’язання 

найгостріших соціально-економічних та загальносуспільних проблем. 

Долучення до публічних комунікацій усіх зацікавлених сторін посилить 

взаємну довіру та соціальну відповідальність партнерів, дасть змогу 

опрацювати узгоджену усіма зацікавленими учасниками «дорожню карту» 

модернізації соціального діалогу, надасть нового поштовху до якісної 

імплементації положень Глави ХХІ Угоди між Україною та ЄС в умовах 

децентралізації1. 

Як наголошується у Програмі гідної праці МОП для України на 2016- 

2019 роки, в умовах активізації організацій громадянського суспільства 

щодо їхньої участі в суспільному обговоренні питань, які є традиційними 

темами тристороннього соціального діалогу, загострюється дискусія щодо 

ефективності моделі соціального діалогу для України2.  Соціальні 

партнери, що обстоюють тристоронню модель соціального діалогу, 

наголошують на необхідності подальшої розбудови їхньої спроможності 

для участі у соціальному діалозі саме в тристоронньому форматі. Це 

узгоджується з необхідністю забезпечення ратифікації Україною Конвенції 

МОП про свободу асоціації (№87), про колективні переговори (№№98 та 

154) та про тристоронні консультації (міжнародні трудові норми) (№144). 

Тому запит на вироблення та застосування публічних комунікацій усіх 

зацікавлених сторін є актуальним з позицій модернізації публічного та 

соціального діалогу в системі СТВ в Україні3. 

В контексті забезпечення визначеної вище тріади «довіра – 

поінформованість – вмотивованість» потрібні ключові зміни  в сфері 

 
 

1 Проблеми та перспективи модернізації соціального діалогу та публічних комунікацій задля 

успішних реформ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://robotodavets.org.ua/2019/02/28/problemy-ta-perspektyvy-modernizatsiyi-sotsialnogo-dialogu-ta- 

publichnyh-komunikatsij-zadlya-uspishnyh-reform.html 
2https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro- 

budapest/documents/genericdocument/wcms_470684.pdf. 
3 Програма гідної праці МОП для України 2016-2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.ilo.org/budapest/countries-covered/ukraine/WCMS_470684/lang--en/index.htm. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-
http://www.ilo.org/budapest/countries-covered/ukraine/WCMS_470684/lang--en/index.htm
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інформаційно-комунікативної взаємодії між сторонами СТВ. Дієвим 

механізмом вирішення проблем у цій сфері може стати розробка та 

реалізація відповідної інформаційно-комунікативної стратегії, яка 

узгоджувалася б зі Стратегією модернізації соціального діалогу. 

Цілями такої інформаційно-комунікативної стратегії мають стати 

відновлення взаємодовіри суб’єктів СТВ та створення каналів ефективної 

та прозорої комунікації між ними. Найбільш перспективним типом 

комунікативної стратегії взаємодії суб’єктів СТВ, зважаючи на складну та 

сповнену гострих протиріч ситуацію в трудовій сфері України та 

наявністю значного протестного потенціалу серед працюючих, є 

конвенціональна комунікативна стратегія (далі – ККС), сутність якої 

полягає в забезпеченні комунікацій між різними суб’єктами (сторонами 

СТВ) через цілу низку консенсусів1. 

Розробка та реалізація такої інформаційно-комунікативної стратегії є 

вкрай важливим кроком до активізації конструктивної самоорганізації та 

взаємодії суб’єктів СТВ через реалізацію соціально-відповідального 

партнерства, адже це дозволяє: 

1) застосовувати гнучкі форми термінового і дієвого реагування на 

гострі проблеми (дестабілізацію стану в системі СТВ); 

2) виробити певну структуру комунікаційного середовища, яке 

дозволить відтворювати конвенціональний комунікаційний процес для 

якнайшвидшого розв’язання проблеми із залученням тих суб’єктів, які 

можуть позитивно вплинути на ситуацію й протистояти маніпуляціям; 

3) підвищити рівень довіри в системі СТВ, у суспільстві в цілому; 

4) розширити можливості розробки ефективних стратегій щодо 

зниження рівня соціальної напруженості, запобігання виникненню 

соціально-трудових конфліктів; 

5) перейти на оновлені форми інформаційно-комунікативної 

взаємодії органів влади, профспілок (найманих працівників), роботодавців, 

в умовах переходу до інформаційного суспільства; 

6) розширити можливості реалізації виробничої демократії; 
 

 

 

 
 

1 Під конвенцією розуміється змістовний договір щодо базових принципів взаємодії, яких мають 

дотримуватись всі учасники взаємодії. 
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7) створити канали ефективної та прозорої комунікації між 

суб’єктами СТВ, забезпечити реалізацію спільно вироблених 

продуктивних рішень тощо. 

ККС застосовує технології, націлені на управління ситуацією через 

взаємодію та узгодження поведінки людей, колективних соціальних 

суб’єктів1. 

Змістовне наповнення стратегії з метою забезпечення системності 

щодо кола питань, які можуть бути предметом комунікації в рамках 

стратегії, доцільно здійснювати у відповідності до сфер взаємодії суб’єктів 

СТВ. Це сприятиме повноті та системності комунікативної стратегії, 

дозволить мінімізувати кількість «білих плям» в комунікативному полі, а 

також сприятиме забезпеченню конвенціональності стратегії – адже 

дозволить досить точно визначити коло питань щодо СТВ, яких стосується 

відповідна конвенція. Системна комунікаційна стратегія повинна 

працювати у всіх цих сферах, враховуючи також, що вони пов’язані між 

собою, і виникнення конфліктів та недовіри в одній з них матиме негативні 

наслідки і для інших сфер. 

Серед сфер, які можуть стати підґрунтям змістовного наповнення 

відповідних стратегічних компонентів комунікаційної стратегії, доцільно 

виокремити 4 основні: 

1) соціальна взаємодія ключових суб’єктів СТВ – встановлення 

соціальних зв’язків та комунікацій між ними, відновлення 

довіри, підвищення мотивації до взаємодії, впровадження 

соціально-комунікативних механізмів подолання протиріч та 

конфліктів інтересів різних учасників. Ключові складові: 

- інформаційно-комунікативна – встановлення постійно 

діючої соціальної комунікації між суб’єктами СТВ, систем 

зворотного зв’язку, інформаційно-комунікативних механізмів 

взаємодії сторін СТВ в рамках концепцій соціального діалогу 

та соціальної відповідальності, які повинні забезпечити 

безконфліктне та взаємовигідне вирішення протиріч, що 

 

 

 

1 Зарицька І.П. Теоретична модель конвенціональної комунікативної стратегії реалізації функцій 

державного управління / І.П. Зарицька // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. - 

2014. - Вип. 2. - С. 231-241. 
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виникають, на засадах соціально-відповідального 

партнерства; 

- соціально-самоорганізаційна - створення та підтримка 

розвитку конструктивної соціальної самоорганізації суб’єктів 

СТВ, спрямованої на пошук компромісних та взаємовигідних 

способів подолання протиріч, що виникають в сфері СТВ; 

2) сфера економічної активності – широке коло питань участі 

суб’єктів СТВ у забезпеченні економічного  розвитку, 

вирішенні питань зайнятості та забезпечення гідної праці та 

оплати труда; 

3) сфера політичної активності – забезпечення функціонування 

інституційних механізмів, спрямованих на захист суб’єктами 

СТВ своїх прав та інтересів політичними засобами 

(законотворча активність, представництво в органах державної 

та місцевої влади та ін.); 

4) сфера захисту базових прав та потреб робітників щодо 

дотримання гарантованого державою рівня забезпечення 

(розмір та своєчасна виплата заробітної платні, забезпечення 

безпечних умов роботи, оздоровлення та інші соціальні 

гарантії). 

Таке структурування за базовими сферами комунікації та взаємодії 

суб’єктів СТВ також дозволить чіткіше визначити коло учасників 

комунікації та цільових груп, адже кожна із наведених сфер має певну 

систему відповідного нормативно-правового забезпечення, конкретні 

органи та структури державної та місцевої влади, що регулюють 

відповідну сферу та відповідають за її функціонування, відповідні 

профільні інститути громадянського суспільства тощо. 

Очевидно, що реалізація зазначеної комунікативної стратегії є вкрай 

важливим кроком для подолання соціальних та соціально-психологічних 

перешкод активізації конструктивної самоорганізації та взаємодії суб’єктів 

СТВ1. При цьому провідним суб’єктом реалізації такої стратегії могла б 

стати Національна служба посередництва і примирення України – як 

 

 
1 Модернізація соціально-трудової сфери Донбасу: загрози та можливості : наукова доповідь / за ред. 

канд. екон. наук В.В. Близнюк ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. 

видання. – К., 2017. – 136 с. – Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/sr/297.pdf. 

http://ief.org.ua/docs/sr/297.pdf
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державний орган, нейтральний до обох сторін взаємодії, співробітники 

якого володіють найбільш повною інформацією щодо ситуації стану СТВ 

на місцях та мають значний досвід ефективного вирішення соціально- 

трудових конфліктів. 

Реальні можливості запровадження такого формату взаємодії вже 

існують. Адже Федерацією роботодавців України (ФРУ) розроблено 

Програму модернізації України. План реформ з її реалізації підготовлено 

за спільною участю профспілок, провідних українських та іноземних 

науковців і експертів. Цей стратегічно важливий документ складається з 

трьох частин1: 

1. Програма модернізації України на 20 років – бачення 

європейських та українських експертами реформ у семи сферах: протидія 

корупції, охорона здоров'я, економіка, оподаткування та фінанси, 

євроінтеграція, конституційне право та дотримання законів. 

2. Цілі реформ на 10 років, які визначили роботодавці, профспілки, 

спільно з українськими вченими та Агентством модернізації України, в 

роботі якого взяли участь експерти з Австрії, Німеччини, Франції, Польщі, 

Великобританії, Швейцарії. 

3. План модернізації України на найближчі 5 років, який склали 

українські роботодавці спільно з профспілками та провідними 

українськими науковцями. План містить перспективи конкурентних 

переваг України на світовому ринку. 

Модернізація СТВ через впровадження новітніх інформаційно- 

комунікативних стратегій потребує відповідного забезпечення – 

нормативно-правового, організаційно-управлінського, інституційного, 

кадрового тощо. Влада, бізнес-структури і громадянське суспільство 

мають об’єднати зусилля для реалізації цілей модернізації економіки та 

соціально-трудової сфери України. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

1 План модернізації України / Модернізація України – Федерація роботодавців України. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://modernization.fru.org.ua/ua. 

http://modernization.fru.org.ua/ua
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2. Ключові чинники соціально-трудової конфліктності у вітчизняній 

промисловості: діагностика стану та шляхи мінімізації 

 
Перспективи модернізації соціально-трудових відносин в сфері 

промислового виробництва багато в чому залежить від характеру взаємодії 

між основними суб’єктами СТВ, від своєчасної діагностики 

конфліктогенності підприємств1, галузей, регіонів і своєчасності 

реагування на виникаючі конфлікти. Важливим симптомом наявності 

проблем, порушень і дисбалансів в системі соціально-трудових відносин є 

виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(к)), 

врегулюванням яких безпосередньо займається Національна служба 

посередництва і примирення (НСПП) та її регіональні відділення. 

Інформацію про кількість КТС(к) в Україні в динаміці у 2017-2018 рр. і 

характер висунутих вимог наведено у табл. 2. 

Так, у 2018 році, порівняно із 2017 роком, спостерігалось зростання 

кількості КТС(к) майже у 1,5 рази (на 44,5% ). Основною причиною 

виникнення спорів та конфліктних ситуацій, як зазначається у матеріалах 

НСПП2, була заборгованість із виплати заробітної плати. Певні зміни 

спостерігаються у розподілі колективних трудових спорів (конфліктів) за 

регіонами та видами економічної діяльності. Так, якщо, у 2017 р. най- 

більшу кількість КТС(к) було зареєстровано на підприємствах, в 

установах, організаціях Львівської (52), Черкаської та Херсонської (по 20), 

Чернігівської (17) та Дніпропетровської (15) областей, то у 2018 р. - 

Львівської  (83),  Закарпатської  (38),  Миколаївської  (26),  Херсонської  та 

Черкаської  (по  20), Сумської  (19), Волинської (17) та   Дніпропетровської 

(15) областей. 
 

 

 
 

1 Конфліктогенними є підприємства, на яких мають місце чинники дестабілізації стану соціально- 

трудових відносин, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин щодо встановлення нових 

або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладення чи зміни 
колективного договору, угоди; виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 

невиконання вимог законодавства про працю (Див.:  Коткова А., Гордієнко К. База даних 

конфліктогенних підприємств – як форма своєчасного реагування - Відділення НСПП в Кіровоградській 

області (Опубліковано 29.10.2014 р.). Електронний ресурс. – Режим доступу:  http://nspp- 

kd.ucoz.ua/news/baza_danikh_konfliktogennikh_pidpriemstv_jak_forma_svoechasnogo_reaguvannja/2014-10- 

29-558). 
2 Інформація про результати діяльності Національної служби посередництва і примирення за  2017  

рік / Національна служба посередництва і примирення (Опубліковано 30 січня 2018). Електронний 

ресурс. – Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/home/struktura-nspp-5/8169-informatsiia-pro-rezultaty- 

diialnosti-natsionalnoi-sluzhby-poserednytstva-i-prymyrennia-za-2017-rik. 

Інформація про результати діяльності Національної служби посередництва і примирення за 2018 рік / 
Національна служба посередництва і примирення (Опубліковано 5 лютого 2019). Електронний ресурс. – 

Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/home/struktura-nspp-5/10120-informatsiia-pro-rezultaty-diialnosti- 

natsionalnoi-sluzhby-poserednytstva-i-prymyrennia-za-2018-rik. 

http://nspp-/
http://www.nspp.gov.ua/home/struktura-nspp-5/8169-informatsiia-pro-rezultaty-
http://www.nspp.gov.ua/home/struktura-nspp-5/10120-informatsiia-pro-rezultaty-diialnosti-


 

 

 

Таблиця 2 

Кількісні показники колективних трудових спорів, зафіксованих НСПП у 2017, 2018 рр., і характер 

висунутих вимог 

 
 

 

 

 

 

Період 

НСПП сприяла вирішенню колективних трудових 

спорів 
Було висунуто вимог з боку найманих працівників 

 
З

аг
ал

о
м

 

 

 

 

На націо- 
нальному 

рівні 

 

 

 

На 

галузево- 
му рівні 

 

 

 

На терито- 
ріальному 

рівні 

 

 

 

На  
виробни- 

чому рівні 

  
З

аг
ал

о
м

 

 
 

щодо 

невиконання 

вимог 

законодав- 
ства про 

працю 

 
щодо 

виконання 

колективного 
договору, 

угоди, або 

окремих їх 

положень 

щодо 
встановлення 

нових або 
зміни 

існуючих 

соціально- 
економічних 

умов праці та 

виробничого 
побуту 

 
 

щодо 

укладення 

або зміни 

колективного 
договору, 

угоди 

N % N % N % N % N % 

 
2017 р. 

 
216 

 
3 

 
3 

 
4 

 
206 

 
502 

 
100 

 
242 

 
48,2 

 
141 

 
28,1 

 
107 

 
21,3 

 
12 

 
2,4 

 
2018 р. 

 
312 

 
3 

 
3 

 
5 

 
301 

 
660 

 
100 

 
335 

 
50,8 

 
195 

 
29,5 

 
117 

 
17,7 

 
13 

 
2 

Джерело: Національна служба посередництва і примирення, Федерація професійних спілок України1 . 
 

 

 

1 Інформація про результати діяльності Національної служби посередництва і примирення за 2017 рік / Національна служба посередництва і примирення 

(Опубліковано 30 січня 2018). Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/home/struktura-nspp-5/8169-informatsiia-pro-rezultaty-diialnosti-natsionalnoi- 

sluzhby-poserednytstva-i-prymyrennia-za-2017-rik 

Інформація про результати діяльності Національної служби посередництва і примирення за 2018 рік / Національна служба посередництва і примирення 

(Опубліковано 5 лютого 2019). Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/home/struktura-nspp-5/10120-informatsiia-pro-rezultaty-diialnosti-natsionalnoi- 

sluzhby-poserednytstva-i-prymyrennia-za-2018-rik. 
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http://www.nspp.gov.ua/home/struktura-nspp-5/8169-informatsiia-pro-rezultaty-diialnosti-natsionalnoi-sluzhby-poserednytstva-i-prymyrennia-za-2017-rik
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Тобто у 2018 р. дещо знизився рівень конфліктності у Чернігівській 

області, але зріс у Львівській, Закарпатській, Миколаївській, Сумській та 

Волинській областях. 

Якщо у 2017 р. у КТС(к) у регіонах-лідерах складали трохи більше 

половини (57,4%) від загальної кількості зареєстрованих трудових спорів, 

то у 2018 р. спільна частка регіонів-лідерів у загальній кількості спорів 

суттєво зросла і склала 76,3%. Ймовірно така нерівномірність  

пояснюється, в першу чергу, активністю роботи регіональних відділень 

НСПП та профспілок. Суттєва диспропорційність кількості зареєстрованих 

КТС(к) спостерігається і за видами економічної діяльності. У 2017 р. 

КТС(к) реєструвались переважно на підприємствах, в установах, 

організаціях бюджетної сфери (74), житлово-комунального господарства 

(31), машинобудування (22), транспорту (16), професійної, наукової та 

технічної діяльності (14), лісового господарства (13), а у 2018 р. - на 

підприємствах, в установах, організаціях бюджетної сфери (111), житлово- 

комунального господарства (29), машинобудування (27), ремонту 

автотранспортних засобів і мотоциклів (24), транспорту та будівництва (по 

21), добувної промисловості і розроблення кар'єрів (12). Конфліктність 

знизилась на підприємствах, в установах, організаціях професійної, 

наукової та технічної діяльності, а також лісового господарства, але 

помітно зросла на підприємствах, в установах, організаціях бюджетної 

сфери, машинобудування, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, 

будівництва, а також добувної промисловості і розроблення кар'єрів. Серед 

наведених видів економічної діяльності, саме зазначені галузі 

промисловості характеризуються суттєвим зростанням суми 

заборгованості із виплати заробітної плати у 2018 році. 

У 2018 р., порівняно із 2017 роком, структура вимог, які було 

висунуто в ході КТС(к), за їх змістом змінилася несуттєво. Так, майже 

половина висунутих вимог була пов’язана із невиконанням законодавства 

про працю (відповідно 48,2% у 2017 р. та 50,8% у 2018 р.),  близько 

третини вимог стосувалися невиконання положень колективного договору, 

угоди, або окремих їх положень (відповідно 28,1 та 29,5%), а приблизно 

кожна п’ята вимога була спрямована на встановлення нових або зміну 

існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту 

(відповідно 21,3 та 17,7%). Очевидним є те, що виробничий рівень є 

найбільш конфліктогенним, тому саме на цьому рівні соціальна 

самоорганізація суб’єктів соціального діалогу є найбільш затребуваною. 

Спеціалісти НСПП на основі дослідження ключових показників 

соціально-економічного характеру наводять низку об'єктивних та 
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суб’єктивних причин ускладнення стану СТВ на промисловому 

виробництві у 2018 році1. При цьому об'єктивні причини, на їх 

переконання, пов’язані в першу чергу із: 

– складним фінансово-економічним станом багатьох підприємств та 

організацій більшості галузей економіки, відсутністю у них обігових 

коштів (машинобудування, будівництво); 

– припиненням діяльності підприємств або їх структурних 

підрозділів (добувна промисловість, металургія, машинобудування); 

– руйнівними наслідками бойових дій на територіях Донецької та 

Луганської областей України (добувна промисловість, металургія, 

виробництво електроенергії); 

– слабкою доступністю інвестиційних ресурсів (добувна 

промисловість, житлово-комунальне господарство, сільське господарство); 

– високою питомою вагою кількості збиткових суб'єктів 

господарювання (за даними Державної служби статистики України2 щодо 

великих та середніх підприємств, упродовж січня-вересня 2018 року в 

промисловості збитково працювали 63,6% підприємств з водопостачання; 

каналізації, поводження з відходами; 58,6% підприємств, що займаються 

постачанням електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 21,7% 

металургійних підприємств, а також 26,1% підприємств машинобудування; 

значною є частка збиткових підприємств у таких видах економічної 

діяльності як транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 

діяльність (42,2%); мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (41,3%); 

операції з нерухомим майном (38,6%)). 

– несвоєчасними або неповними розрахунками за поставлену 

продукцію, виконані роботи, надані послуги (транспорт, житлово- 

комунальне господарство, будівництво); 

– неузгодженістю тарифної політики, невідповідністю фактичних 

затрат підприємств існуючим тарифам за роботи та послуги (міський 

електричний транспорт, житлово-комунальне господарство); 
 

 

1 Прогноз НСПП розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів 

(конфліктів) у другому півріччі 2018 року / Федерація професійних спілок України (Опубліковано 3 

серпня 2018). Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.fpsu.org.ua/napryamki- 
diyalnosti/virobnicha-politika-ta-kolektivno-dogovirne-regulyuvannya/14393-prognoz-natsionalnoji-sluzhbi- 

poserednitstva-i-primirennya-rozvitku-sotsialno-trudovikh-vidnosin-viniknennya-kolektivnikh-trudovikh-sporiv- 

konfliktiv-u-drugomu-pivrichchi-2018-roku. 
2 Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за 

січень-вересень 2018 року / Державна служба статистики України. Електронний ресурс. – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/chpr/chpr_pr/chpr_pr_u/chpr_pr_318_u.htm; 

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень- 

вересень 2018 року / Державна служба статистики України. Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/chpr/chpr_ed/chpr_ed_u/chpr_ed_318_u.htm. 

http://www.fpsu.org.ua/napryamki-
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/chpr/chpr_pr/chpr_pr_u/chpr_pr_318_u.htm%3B
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/chpr/chpr_ed/chpr_ed_u/chpr_ed_318_u.htm
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– недостатнім фінансуванням відповідних витрат бюджетних 

установ і організацій (міський електричний транспорт; професійна, 

наукова та технічна діяльність; підприємства державної та комунальної 

форм власності усіх галузей); 

– значними сумами дебіторської та кредиторської заборгованості; 

– внесенням законодавчих змін у порядок фінансування закладів 

бюджетної сфери (освіта, охорона здоров'я, культура); 

– сезонним характером роботи (хімічна промисловість, сільське 

господарство, будівництво); 

– нереагуванням або формальним реагуванням на ускладнення стану 

СТВ відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування та ін. 

Основними суб'єктивними факторами, які сприяють ускладненню 

стану та дестабілізації СТВ на промисловому виробництві виступають: 

1. Накопичення значних обсягів заборгованості із виплати заробітної 

плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій, яка часто 

має тенденції до зростання. Нереагування або слабке реагування на цю 

проблему відповідальних сторін. 

2. Затримка та порушення термінів своєчасної виплати поточної 

заробітної плати, яке спостерігається на підприємствах майже усіх галузей. 

3. Низький рівень оплати праці, якому упродовж 2018 року, як і 

раніше, була притаманна суттєва галузева та територіальна диференціація. 

4. Порушення законодавства про працю, які пояснюються 

роботодавцями впливом складних економічних умов в країні, 

недостатністю фінансових коштів, та слабка ефективність впливу на таких 

роботодавців. 

5. Порушення законодавства про працю та положень колективних 

договорів в частині охорони праці. 

6. Невиконання роботодавцями графіків погашення заборгованості із 

виплати заробітної плати. 

7. Використання заробітної плати як обігових коштів. 

8. Ухилення роботодавців від укладення колективних договорів або 

внесення до них змін. 

9. Нерозвиненість культури добровільного виконання сторонами 

взятих на себе зобов'язань під час укладання колективних договорів. 

10. Недостатній контроль як з боку сторін соціального діалогу, так і 

держави, за здійсненням колективних переговорів, укладанням та 

виконанням колективних договорів. 



36  

11. Небажання роботодавця (власника) дотримуватися норм 

Генеральної, регіональної, галузевої угод, колективних договорів. 

12. Нереагування або малоефективне реагування частини власників 

чи органів державної влади (як сторін СТВ) на ускладнення стану та 

дестабілізацію СТВ на конфліктогенних підприємствах, в галузях. 

13. Прагнення мінімізувати прояви соціальної напруженості шляхом 

звільнення працівників, які виявляють бажання звернутись до відповідних 

органів з метою врегулювання конфліктних питань правовим шляхом. 

14. Прагнення сторін СТВ привернути увагу місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування до критичної 

ситуації, що склалася на підприємстві. 

Позиція фахівців НСПП зводиться до того, що заборгованість із 

виплати заробітної плати найманим працівникам як найсуттєвіший чинник 

дестабілізації стану СТВ у промисловості технічно більш просто 

піддається усуненню, порівняно із об’єктивними факторами. 

Така картина свідчить про вкрай незадовільний стан соціально- 

трудових відносин в Україні в цілому. В сфері промисловості ситуація є  

ще більш критичною, ніж в цілому по економіці, ця сфера залишається 

максимально конфліктогенною. Рівень конфліктності в сфері 

промислового виробництва визначається рівнем заборгованості та 

несвоєчасністю виплат заробітної плати працюючим. 

Така ситуація зумовлює потребу більш детального аналізу стану 

оплати праці в цілому та у промисловості, а також динаміки обсягу 

заборгованості із виплати заробітної плати. Першочергову увагу доцільно 

приділити поточній ситуації із заборгованістю із виплати зарплати (станом 

на 01.05.2019 р.), а також динаміці основних показників на протязі 2017 - 

початку 2019 рр. 

Обсяг заборгованості різних за економічною активністю підприємств 

за рік (з 01.05.2018 р. до 01.05.2019 р.) дещо зріс (Рис. 2). Так, обсяг 

заборгованості з виплати заробітної плати економічно активних 

підприємств та підприємств-банкрутів зріс, відповідно, на 6,87 та 2,8%. 

Найбільше зросла заборгованість із виплати зарплати економічно 

неактивних підприємств – на 7,49%. Заборгованість працівникам 

економічно активних підприємств на 1 травня 2019  року  становила  

1415,9 млн. грн., майже не змінившись, порівняно із початком року (97,3% 

порівняно з 1 січня 2019 р.). 
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Рис. 2. Структура заборгованості з виплати заробітної плати за 

економічною активністю підприємств-боржників у 2018 та 2019 рр. 

станом на 1 травня, млн. грн. 

 
Станом на 1 травня 2019 року заборгованість економічно-активних 

підприємств із виплати зарплати своїм працівникам після зменшення на 

12% у лютому і зростання на 1% у березні, зросла одразу на 10,6% (Рис. 3). 

При цьому, найбільший обсяг боргів сформовано у галузі промисловості - 

близько 80% всіх боргів економічно активних підприємств або 1,14 млрд. 

грн. 

 

Рис. 3. Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати на 

економічно активних підприємствах у 2018 та 2019 роках (на 1 число 

відповідного місяця) 

 
Протягом квітня 2019 року темпами, вищими за середні, зростали 

борги з виплати заробітної плати у промисловості (на 10,8%) та сільському 
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господарстві (на 11,6%). Суттєво зросла заборгованість з виплати зарплати 

у сферах інформація та телекомунікації (на 36,2%), охорона здоров’я (на 

31,6%), наукові дослідження та розробки (на 25,7%), тимчасове 

розміщування й організація харчування (на 22,1%) та освіта (на 18,2%). 

Майже вдвічі зросла заборгованість із зарплати у галузі мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок (на 95,2%). 

Помітно скоротилась заборгованість з виплат заробітної плати лише 

у галузях надання інших видів послуг (на 31%), а також діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування (на 12%). 

У лютому 2019 року повідомлялось, що найбільшим боржником з 

виплати зарплати в Україні став Укроборонпром та підприємства, що 

входять до цього державного концерну. Загалом вони заборгували своїм 

працівникам близько 400 мільйонів гривень1. 

Динаміку заборгованості із виплати заробітної плати в Україні 

цілому і в промисловості зокрема представлено на Рис. 4. 

 

Джерело: Державна служба статистики України2
 

Рис. 4. Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати загалом і 

в промисловості з 01.01.2017 р. по 01.04.2019 р. за кварталами, тис. грн. 

 
Згідно з даними Державної служби статистики України, на протязі 

2017 та більшої частини 2018 року спостерігалось стабільне зростання 

суми заборгованості із виплати заробітної плати працюючим в Україні, 

причому до 01.07.2018 р. заборгованість у промисловості зростала 

випереджаючими  темпами. Лише  у другій половині 2018 р. та  на початку 
 
 

1 Укроборонпром став найбільшим боржником з виплати зарплат – Держпраці / Громадське 

телебачення (Опубліковано 20 лютого 2019). Електронний ресурс. – Режим доступу: 

https://hromadske.ua/posts/ukroboronprom-stav-najbilshim-borzhnikom-z-viplati-zarplat-derzhpraci. 
2 Державна служба статистики України. Офіційний сайт. Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 

https://hromadske.ua/posts/ukroboronprom-stav-najbilshim-borzhnikom-z-viplati-zarplat-derzhpraci
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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2019 р. намітилось поступове зниження як загальної суми заборгованості, 

так і заборгованості у промисловості. Позитивним прогнозам заважає те, 

що зниження рівня заборгованості збігається із президентською та 

парламентською передвиборними кампаніями, через що воно в певній мірі 

може мати штучний і тимчасовий характер. 

Стабільно в структурі загальної заборгованості по Україні левова 

частка заборгованості припадає на промисловість. Так, частка 

заборгованості із виплати заробітної плати у промисловості у загальній 

сумі заборгованості зросла із 73,7% у січні 2017 р. до 80,3% у липні 2018 р. 

Після цього частка промисловості у загальній сумі заборгованості 

несуттєво знизилась, але продовжує залишатись на високому рівні, 

складаючи близько 4/5 від загальної суми заборгованості. 

Підтвердженням впливу додаткових чинників (крім результатів 

діяльності підприємств) на динаміку обсягу заборгованості із виплати 

заробітної плати як загалом, такі і у сфері промисловості, свідчить 

помісячна  динаміка   темпів   росту   суми   заборгованості   у   2017-   

2019 рр. (Рис. 5). Так, з жовтня 2019 р. спостерігається «відрив» обсягу 

заборгованості із виплати заробітної плати у промисловості (яка, 

враховуючи її частку у загальній сумі заборгованості, визначає і 

визначатиме надалі темпи зміни загальної суми заборгованості) від індексу 

промислової продукції. Відповідно наслідком до кінця 2019 р. може стати 

стрибкоподібне зростання обсягів заборгованості, яке стримується зараз 

через політичні мотиви. 

У масштабах року, порівнюючи 2017 і 2018 роки, загальна картина 

змінилась мало: приблизно половину місяців року сума заборгованості (як 

загальна, так і у промисловості) зростала. Однак місяців, у які 

спостерігалось зниження заборгованості, порівняно із попереднім місяцем, 

у 2018 році було більше. Також слід відзначити, що з вересня 2018 р. сума 

заборгованості із виплати зарплати зменшувалась, причому зростаючими 

темпами. 

Протягом 29 місяців (з 01.01.2017 р. по 01.05.2019 р.) зниження 

загальної суми заборгованості по заробітній платі спостерігалось лише 13 

разів (у промисловості – 12 разів), переважно внаслідок традиційного 

зростання сум виплат у грудні та у літні місяці. В той же час, найбільше 

таких випадків (6 разів щодо загальної суми заборгованості і 7 – щодо 

заборгованості у промисловості) стались у 2018 році. 



 

 

 

 

 
 

Джерело: Державна служба статистики України1
 

Рис. 5. Динаміка темпів росту суми заборгованості із виплати заробітної плати (в цілому по Україні і в сфері 

промисловості) та індексу промислової продукції за 2017-2019 рр., % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Державна служба статистики України. Офіційний сайт. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Своєчасне реагування на критичну ситуацію, що переростає в 

хронічний стан, поступове погашення накопиченої заборгованості із 

заробітної плати сприятиме нейтралізації конфліктної напруженості, 

покращенню соціально-економічного становища і працюючих, які не 

отримують своєчасної винагороди за свою працю, і підприємств, на яких 

вони працюють. Термінове реагування на порушення трудових прав 

працюючих, зокрема працюючих на промислових підприємствах, створить 

підґрунтя для стабілізації стану СТВ і переходу на конструктивний формат 

взаємодії на засадах соціальної відповідальності та соціального діалогу, що є 

необхідною умовою подальшого розвитку національної промисловості. 

Аналіз показників заборгованості із виплати зарплати у промисловості 

за видами  економічної  діяльності  (табл. 3)  показує,  що  станом  на  кінець 

І кварталу 2019 р. лідерами за сумами накопиченої заборгованості є галузі 

виробництво машин і устаткування (27,5% від загальної суми заборгованості 

у промисловості), вуглевидобування (21,2%), виробництво транспортних 

засобів (16,4%). Сумарно частка заборгованості у цих галузях складає майже 

дві третини (65,1%) від загальної суми заборгованості у промисловості.  

Щодо динаміки суми заборгованості, у зазначених галузях на протязі 2018 - 

початку 2019 року, звертає на себе увагу майже чотириразове зростання суми 

заборгованості у галузі виробництва машин і устаткування. У інших галузях 

промисловості-лідерах за сумою заборгованості із виплати зарплати ситуація 

на кінець 2018 - початок 2019 року дещо виправилась. Таким чином, 

виходячи із стану виплати зарплати, незважаючи на деклароване економічне 

зростання в Україні, ситуація із заборгованістю у провідних галузях 

промисловості, особливо у галузях, де виробляється продукція із високою 

доданою вартістю, щонайменше, не покращується. 

З іншого боку, порівняно із початком 2019 р., суттєво покращився стан 

виплати заробітної плати у галузях виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції (скорочення обсягу заборгованості із 170,2 до 82,8 млн. грн., а 

частки у загальному обсягу заборгованості з 8,1% до 4,3%), а також 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

(скорочення відповідно з 162, до 12,4 млн. грн. та з 7,8% до 0,6%). Це може 

свідчити про покращення економічної ситуації у вказаних галузях. 

Отже, на протязі перших п’яти місяців 2019 року зонами локалізації 

соціально-трудової конфліктності через заборгованість із виплати заробітної 

плати залишаються машинобудівна та вугільна галузі. Саме вони мають 

стати першочерговим об’єктом реалізації функцій відповідальності влади, 

роботодавців і працівників (профспілок) за стан справ і мінімізацію 

соціально-трудової конфліктності на засадах соціального діалогу. 
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Таблиця 3 

Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності у промисловості у 2018-2019 рр. 

за кварталами, тис. грн. 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) 
 Сума невиплаченої заробітної плати на 

01.01.2018 р. 01.04.2018 р. 01.07.2018 р. 01.10.2018 р. 01.01.2019 р. 01.04.2019 р. 

усього, 

тис.грн 

у % до 

загальної 
суми 

усього, 

тис.грн 

у % до 

загальної 
суми 

усього, 

тис.грн 

у % до 

загальної 
суми 

усього, 

тис.грн 

у % до 

загальної 
суми 

усього, 

тис.грн 

у % до 

загальної 
суми 

усього, 

тис.грн 

у % до 

загальної 
суми 

Промисловість 1844445 100,0 1914278 100,0 2185692 100,0 2269471 100,0 2090220 100,0 1929291 100 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 471883 25,6 469786 24,5 595628 27,3 611349 26,9 480712 23,0 458789 23,8 

з них добування кам’яного та бурого вугілля 434784 23,6 427583 22,3 549476 25,1 563957 24,8 432439 20,7 409513 21,2 

Переробна промисловість 1127603 61,1 1175610 61,4 1267881 58,0 1358912 59,9 1361238 65,1 1353736 70,2 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів 
59274 3,2 66017 3,4 67459 3,1 75136 3,3 81300 3,9 93054 4,8 

текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших матеріалів 

5224 0,3 6943 0,4 7196 0,3 7820 0,3 7461 0,4 5445 0,3 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 

27457 1,5 23990 1,3 22193 1,0 18691 0,8 16023 0,8 14308 0,7 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 31034 1,7 31611 1,7 32678 1,5 31871 1,4 31449 1,5 31716 1,6 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 212769 11,5 196205 10,2 201280 9,2 195167 8,6 170201 8,1 82754 4,3 
виробництво основних фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 

39 0,0 39 0,0 39 0,0 39 0,0 39 0,0 39 0,0 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 

20088 1,1 21434 1,1 22467 1,0 22223 1,0 20599 1,0 28896 1,5 

металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів, крім машин і устатковання 

108163 5,9 90950 4,8 98545 4,5 111035 4,9 110579 5,3 110195 5,7 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 12351 0,7 10953 0,6 15251 0,7 16544 0,7 19964 1,0 23732 1,2 
виробництво електричного устатковання 34204 1,9 36609 1,9 38525 1,8 40005 1,8 43879 2,1 28225 1,5 
виробництво машин і устатковання, не віднесених до 
угруповань 

126463 6,9 180591 9,4 228547 10,5 274381 12,1 305285 14,6 531473 27,5 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 
напівпричепів та інших транспортних засобів 

409032 22,2 421798 22,0 439060 20,1 466610 20,6 471842 22,6 315830 16,4 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 
машин і устатковання 

81507 4,4 88473 4,6 94641 4,3 99394 4,4 82618 4,0 88072 4,6 

Постачання електроенергії, 

кондиційованого повітря 

газу, пари та 
137820 7,5 169212 8,8 239845 11,0 213844 9,4 162725 7,8 12359 0,6 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 107137 5,8 99670 5,2 82338 3,8 85366 3,8 85546 4,1 104406 5,4 

Джерело: Державна служба статистики України 

42 



43  

Навряд чи розвиток цих галузей, збереження та розвиток їхнього 

трудового потенціалу можливі без стабілізації соціально-трудових відносин 

на цих підприємствах. Комплекс заходів, який терміново потрібно розробити 

та реалізувати, перш за все має носити антикризовий характер, сприяти 

зменшенню соціально-трудової конфліктності, бути спрямованим на 

радикальне зменшення обсягу заборгованості із виплати зарплати. І лише 

після подолання кризи можна буде вести мову про подальший розвиток та 

модернізацію системи соціально-трудових відносин на засадах соціальної 

відповідальності та соціального діалогу відповідно до моделі соціально- 

відповідального промислового підприємства. 

Більша частина загальної суми заборгованості із виплати зарплати у 

промисловості  накопичена  підприємствами  переробної  промисловості 

(Рис. 6), однак у квітні 2019 р. лідерами за темпами росту суми 

заборгованості стала добувна промисловість; в той же час в інших галузях 

обсяг заборгованості, порівняно із попереднім місяцем, змінився несуттєво. 

Якщо у випадку переробної промисловості і галузі водопостачання; 

каналізації, поводження з відходами збереження обсягів заборгованості 

пояснюється значною часткою підприємств-банкрутів серед боржників, то 

накопичення заборгованості економічно активними підприємствами добувної 

промисловості свідчить про негативну економічну ситуацію. 

 

Рис. 6. Темпи зміни та суми заборгованості з виплати заробітної 

плати за видами промислової діяльності (станом на 01.05.2019) 
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Таблиця 4 

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами 

на 1 травня 2019 року 

(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 

частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) 

 
  

 

Сума 

невиплаче- 
ної 

заробітної 

плати, 
тис. грн. Ч

ас
тк

а 
р

ег
іо

н
у

 у
 

за
га
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н

ій
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у
м

і 
б

о
р

гу
, 

%
 у тому числі економічно 

активні підприємства 
(установи, організації) 

 

 

усього 

 

у % до 

загаль- 

ної 
суми 

боргу 

Ч
ас

тк
а 

р
ег

іо
н

у
 

у
 з

аг
ал

ь
н

ій
 с

у
м

і 
б

о
р

гу
, 

%
 

Україна 2615391 100,0 1415906 54,1 100,0 

Вінницька 18834 0,7 6560 34,8 0,5 

Волинська 14324 0,5 11899 83,1 0,8 

Дніпропетровська 195404 7,5 78345 40,1 5,5 

Донецька 494976 18,9 441905 89,3 31,2 

Житомирська 6629 0,3 4349 65,6 0,3 

Закарпатська 3673 0,1 2550 69,4 0,2 

Запорізька 91014 3,5 17700 19,4 1,3 

Івано-Франківська 28904 1,1 6883 23,8 0,5 

Київська 143494 5,5 21978 15,3 1,5 

Кіровоградська 9984 0,4 4268 42,7 0,3 

Луганська 466689 17,8 121012 25,9 8,5 

Львівська 74085 2,8 56077 75,7 4,0 

Миколаївська 86842 3,3 71918 82,8 5,1 

Одеська 43508 1,7 5543 12,7 0,4 

Полтавська 52782 2,0 39429 74,7 2,8 

Рівненська 12528 0,5 12022 96,0 0,8 

Сумська 302480 11,6 265811 87,9 18,8 

Тернопільська 24933 1,0 22628 90,8 1,6 

Харківська 289943 11,1 47798 16,5 3,4 

Херсонська 24458 0,9 15126 61,8 1,1 

Хмельницька 7728 0,3 2347 30,4 0,2 

Черкаська 36455 1,4 21713 59,6 1,5 

Чернівецька 432 0,0 334 77,3 0,0 

Чернігівська 12929 0,5 11530 89,2 0,8 
м. Київ 172366 6,6 126180 73,2 8,9 

Середнє значення 104616 4,0 56636 24,7 4,0 

Медіана 36455 1,4 17700 21,0 1,3 

 
Враховуючи висновки Національної служби посередництва і 

примирення щодо причин колективних трудових спорів, а також те, що 

заробітна плата є основним джерелом доходів більшості сімей, основним 

індикатором рівня конфліктогенного потенціалу регіонів слід вважати рівень 
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заборгованості із виплати заробітної плати. Причому, поряд із загальною 

сумою заборгованості, суттєвими є показники темпів росту суми 

заборгованості, типовість ситуації заборгованості для регіону (кількість 

працівників, які стикаються із ситуацією заборгованості із виплати зарплати), 

а також сума заборгованої зарплати. Примітно, що за різними показниками 

виокремлюються різні регіони-лідери (табл. 4). 

Лідерами із заборгованості із виплати заробітної плати станом на 

01.05.2019 р. є 7 областей, що  відносяться до промислово розвинених, та     

м. Київ. Сума заборгованості у вказаних регіонах перевищує середнє 

арифметичне значення суми заборгованості по Україні або близька до нього 

(104,6 млн. грн.)1. Сума заборгованості із виплати зарплати у цих областях 

дорівнює 2243,2 млн. грн., що складає 85,8% від загальної заборгованості в 

країні. Беззаперечними лідерами є постраждалі внаслідок збройного 

конфлікту  на  Сході  України   Донецька   (495 млн. грн.)   і   Луганська 

(466,7 млн. грн.) області, які акумулювали більше третини (36,8%) загальної 

суми заборгованості. Ще майже третину (30,1%) загальної суми 

заборгованості із виплати зарплати накопичено підприємствами Сумської 

(302,5 млн. грн., що складає 11,6% від загальної суми заборгованості), 

Харківської (290 млн. грн., 11,1%) та Дніпропетровської (195,4 млн. грн., 

7,5%) областей. 

Слід зазначити, що серед регіонів-лідерів за розміром заборгованості, на 

відміну від Донецької, Миколаївської, Сумської областей та м. Києва, у яких 

3/4 і більше обсягу заборгованості складає частка економічно активних 

підприємств, у Луганській області економічно активні підприємства 

заборгували лише 25,9% від загальної суми заборгованості у регіоні, у 

Харківській – 16,5%, а у Київській – 15,3%, що значно зменшує вірогідність 

погашення сформованої заборгованості у зазначених областях у повному 

обсязі. 

Серед регіонів, у яких найбільше зросла сума заборгованості із виплати 

зарплати, порівняно із початком року, виокремлюється Чернівецька (310,8%) 

та Тернопільська (186,6%) області (табл. 5). Дещо нижчі показники у 

Вінницькій (158,6%) та Дніпропетровській (145,9%) областях. 
 
 

 

 

 

 

1 Миколаївську область також було включено до числа областей-лідерів із суми заборгованості із  

виплати заробітної плати, незважаючи на те, що сума заборгованості у цьому регіоні (86,8 млн. грн. 

відповідно) дещо нижча за середню по регіонах України, оскільки частка заборгованості економічно 

активних підприємств Миколаївської області (5,1%) у загальному обсягу заборгованості із виплати зарплати 

відчутно перевищує середній по Україні (4%). 
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Таблиця 5 

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати за 

регіонами, % 

(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 

частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) 
 

 Темпи зміни суми заборгованості 

 
у % до 

у тому числі економічно 

активні підприємства 
(установи, організації) 

у % до 

суми заборгованості на фонду 

оплати 

праці за 
квітень 

 

1 квітня 
2019 

 

1 січня 
2019 

1 квітня 
2019 

1 січня 
2019 

1 травня 
2018 

Україна 106,2 98,9 105,7 3,3 110,6 97,3 

Вінницька 110,9 158,6 108,0 0,8 117,4 881,7 

Волинська 100,1 81,0 82,9 1,1 100,1 67,2 

Дніпропетровська 113,3 145,9 151,5 2,4 116,5 215,3 

Донецька 106,9 105,9 111,3 10,8 108,1 107,9 

Житомирська 97,4 105,5 86,9 0,4 96,0 158,9 

Закарпатська 108,1 116,1 136,8 0,3 107,9 98,3 

Запорізька 103,6 47,8 41,3 2,5 113,1 12,6 

Івано-Франківська 100,5 125,0 116,5 1,8 102,2 108,9 

Київська 101,9 103,9 111,7 3,8 114,2 103,9 

Кіровоградська 100,1 140,9 92,1 0,7 100,1 252,1 

Луганська 102,0 92,2 91,5 53,2 108,2 78,1 

Львівська 175,3 98,1 96,7 1,7 243,5 227,9 

Миколаївська 99,1 84,2 79,0 5,0 99,1 94,0 

Одеська 103,3 68,4 88,3 1,1 133,3 21,6 

Полтавська 97,8 110,9 127,3 1,8 97,2 109,6 

Рівненська 102,1 46,1 26,3 0,9 102,0 44,9 

Сумська 104,9 109,9 182,4 18,5 105,4 111,4 

Тернопільська 117,2 186,6 362,1 2,1 112,8 178,7 

Харківська 103,2 106,8 122,6 5,7 118,8 112,1 

Херсонська 118,1 84,2 231,4 2,1 133,2 80,8 

Хмельницька 85,8 58,1 107,2 0,5 68,6 30,7 

Черкаська 105,7 62,3 53,7 1,9 109,1 51,6 

Чернівецька 149,0 310,8 58,0 0,1 171,3 630,2 

Чернігівська 107,7 75,3 74,0 0,8 108,7 99,6 
м. Київ 110,3 118,9 140,3 0,9 113,1 129,3 

Середнє значення 106,2 98,9 105,7 3,3 116,0 160,3 

Медіана 110,9 158,6 108,0 0,8 108,7 107,9 

 
Також звертає на себе увагу зростання на протязі 2019 р. суми 

заборгованості із виплати заробітної плати економічно активними 

підприємствами Вінницької (майже у 9 разів, 881,7%) та Чернівецької (більш 

ніж у 6 разів, 630,2%) областей. Такі показники вказують на наявність 

суттєвих економічних проблем у вказаних регіонах і вимагають розробки 

заходів для детального аналізу ситуації та виправлення тенденції. 
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Таблиця 6 

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким не 

виплачено заробітну плату, і сума боргу на одного працівника за 

регіонами (станом на 01.05.2019 р.) 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 

частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) 
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Кількість 
працівників 

економічно 

активних 
підприємств, 

яким не 

виплачено 

заробітну 

плату, тис. осіб 

 

% до 

середньо- 
облікової 

кількості 

штатних 
працівни- 

ків 

 

Сума 
боргу в 

середньо- 

му на 

одного 
працівни- 

ка, грн. 

Україна 2615391 100,0 100,0 97,4 1,3 14532 

Вінницька 18834 0,7 0,5 0,6 0,2 11694 

Волинська 14324 0,5 0,8 2,0 1,2 5920 

Дніпропетровська 195404 7,5 5,5 8,7 1,2 8974 

Донецька 494976 18,9 31,2 35,0 9,6 12640 

Житомирська 6629 0,3 0,3 0,3 0,1 14167 

Закарпатська 3673 0,1 0,2 0,4 0,2 7184 

Запорізька 91014 3,5 1,3 1,6 0,5 10899 

Івано-Франківська 28904 1,1 0,5 0,6 0,3 11012 

Київська 143494 5,5 1,5 0,7 0,2 30399 

Кіровоградська 9984 0,4 0,3 0,3 0,2 13465 

Луганська 466689 17,8 8,5 12,7 12,3 9511 

Львівська 74085 2,8 4,0 10,0 2,1 5585 

Миколаївська 86842 3,3 5,1 2,2 1,2 32824 

Одеська 43508 1,7 0,4 0,4 0,1 12346 

Полтавська 52782 2,0 2,8 1,6 0,5 24429 

Рівненська 12528 0,5 0,8 0,4 0,2 31638 

Сумська 302480 11,6 18,8 4,9 2,5 54784 

Тернопільська 24933 1,0 1,6 1,6 1,1 14169 

Харківська 289943 11,1 3,4 4,7 0,9 10073 

Херсонська 24458 0,9 1,1 1,2 0,8 12338 

Хмельницька 7728 0,3 0,2 0,3 0,1 9132 

Черкаська 36455 1,4 1,5 1,5 0,7 14045 

Чернівецька 432 0,0 0,0 0,1 0,0 6543 

Чернігівська 12929 0,5 0,8 1,1 0,6 10240 
м. Київ 172366 6,6 8,9 4,4 0,4 28528 

Середнє значення 104616 4,0 4,0 3,9 1,5 16102 

Медіана 36455 1,4 1,3 1,5 0,5 12338 

 

Оцінка частки працівників, яким не було виплачено заробітну плату 

(табл. 6), дозволяє віднести до числа лідерів за цим показником Луганську 

(12,3% до кількості штатних працівників) та Донецьку (9,6%) області. Частка 

працівників підприємств, яким не виплачено заробітну плату, є суттєвим 
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чинником конфліктності у соціально-трудових відносинах. Відділення НСПП 

в Луганській області припинило свою діяльність у червні 2014, але за даними 

відділення НСПП в Донецькій області, у 2018 р. в Донецькій області було 

зафіксовано проведення 22 акцій соціального протесту, а саме: 1 стихійний 

страйк, 5 мітингів, 2 невихіди на поверхню, 7 припинень роботи, 6 

пікетувань, 1 вуличний похід. Основними вимогами акцій соціального 

протесту, страйку були: 

- погашення заборгованості із заробітної плати; 

- виплата поточної заробітної плати; 

- вирішення питання бюджетного фінансування заробітної плати; 

- підвищення тарифних ставок на рівень інфляції; 

- виділення коштів на технологію та матеріали; 

- оснащення та підготовки лав і очисних вибоїв; 

- зниження рівня заробітної плати внаслідок неповного робочого тижня1. 

Значна частка працівників економічно-активних підприємств, яким 

заборгували зарплату, що дорівнює або перевищує середні для України 1,5% 

від середньо-облікової кількості штатних працівників, спостерігається також 

у Сумській (2,5%) і Львівській (2,1%) областях. Слід зазначити точкову 

локалізацію проблеми заборгованості із виплати зарплати  у низці 

областей. Так, у Донецькій області такою  точкою  конфліктогенності  є 

ДП «Селидіввугілля», у Волинській - ДП "Волиньвугілля", у Харківській - 

низка підприємств Державного концерну "Укроборонпром". 

Таким чином, виходячи з комплексного аналізу стану виплати заробітної 

плати працюючим за регіонами, локалізація соціально-трудової 

конфліктогенності спостерігається, перш за все, на підприємствах Луганської 

і Донецької областей (що перебувають у важкому стані через наслідки 

збройного конфлікту), а також на підприємствах Сумської, Харківської, 

Дніпропетровської, а також Вінницької, Волинської, Чернівецької і 

Тернопільської областей. 

Через свою гостроту і соціальну значущість проблема заборгованості із 

виплати заробітної плати знаходиться у фокусі уваги органів державної 

влади. Серед ініціатив і заходів у сфері боротьби із заборгованістю із виплати 

заробітної плати слід відзначити: 

1. Міністерство юстиції України з 02.04.2018 р. в рамках роботи у 

напрямку покращення ситуації з виконанням судових рішень здійснює 
 

 

1 Підсумки роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області за 

2018 рік (Опубліковано 11. 01.2019) / Відділення НСПП в Донецькій області [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: http://nsppdon.in.ua/analityka/pidsumki-roboti-viddilennya-natsionalnoji-sluzhbi-poserednitstva-i- 

primirennya-v-donetskij-oblasti-za-2018-rik. 

http://nsppdon.in.ua/analityka/pidsumki-roboti-viddilennya-natsionalnoji-sluzhbi-poserednitstva-i-
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кампанію з примусового стягнення заборгованості з виплати заробітної 

плати, яка включає такі заходи: 

- створено антирейтинг найбільших по Україні підприємств-боржників 

по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних з трудовими 

правовідносинами; 

- почали працювати мобільні групи з ліквідації заборгованості по 

зарплаті; 

- запущено публічний електронний реєстр злісних боржників з виплати 

заробітної плати (erb.minjust.gov.ua); 

- в кожному регіоні опубліковано місцеву #ДошкуГаньби злісних 

неплатників заробітної плати. 

Діяльність Мінюсту у напрямку боротьби із заборгованістю 

реалізується переважно за участю виконавчої служби і стосується лише 

заборгованості із заробітної плати та інших виплат, щодо яких вступило в 

силу рішення суду. 

2. До повноважень Державної служби України з питань праці включено 

пункт щодо проведення моніторингу у сфері оплати праці в частині 

своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати 

праці1. Як наслідок, з метою привернення громадської уваги до фактів 

несвоєчасної виплати заробітної плати та вжиття заходів з погашення 

заборгованості на офіційному сайті Держпраці щотижня оновлюється Реєстр 

підприємств, установ, організацій, які мають перед працівниками, у тому 

числі звільненими, заборгованість із заробітної плати2. 

3. Міністерством соціальної політики України у березні 2019 р. було 

розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення захисту права працівників на 

своєчасну виплату заробітної плати»3. 

Розробленим проектом пропонується: 

- ввести право працівника у разі затримки виплати заробітної плати на 

строк більше ніж п’ятнадцять календарних днів припинити виконання роботи 

на весь період затримки, звільняючись від виконання своїх трудових 

обов’язків та отримуючи право у свій робочий час бути відсутнім на 

робочому місці; 
 
 

1 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”»: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №295. 

Електронний ресурс. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/295-2017-%D0%BF. 
2 Реєстр боржників / Державна служба України з питань праці. Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://dsp.gov.ua/category/reiestr-borzhnykiv/. 
3 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права працівників на 

своєчасну виплату заробітної плати / Міністерство соцiальної політики України. Електронний ресурс. – 

Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/projects/416/. 

http://dsp.gov.ua/category/reiestr-borzhnykiv/
http://dsp.gov.ua/category/reiestr-borzhnykiv/
http://www.msp.gov.ua/projects/416/
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- зобов’язати власника або уповноважений ним орган виплачувати 

працівникові компенсацію у розмірі не меншому від двох третин тарифної 

ставки встановленого працівникові розряду (окладу) пропорційно до 

тривалості припинення працівником виконання роботи; 

- зобов’язати роботодавця у разі порушення строків виплати заробітної 

плати більше ніж на п’ятнадцять календарних днів сплатити працівникові 

пеню в розмірі 0,06 відсотка суми боргу за кожен день затримки; 

- ввести право працівника на компенсацію заробітної плати у разі 

неплатоспроможності роботодавця через відступлення права вимоги до 

боржника щодо зобов’язань з виплати заробітної плати шляхом укладення 

договору відступлення та виплату працівнику суми заборгованості 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, його 

територіальними органами з правом регресної вимоги до боржника. 

Також до вирішення проблеми із заборгованістю з виплати зарплати в 

Україні долучаються міжнародні організації, зокрема Міжнародна 

організація праці (МОП). Так, для зміни ситуації із заборгованістю з виплати 

зарплати в Україні започатковується новий проект МОП ,,Оплата праці в 

Україні: технічна допомога задля подолання заборгованості із заробітної 

плати, встановлення мінімальної зарплати та рівного винагородження” 

(презентація проекту, очікувана тривалість якого становить 24 місяці, 

відбулась 12 березня 2019 року)1. Проект спрямований на сприяння 

досягненню таких результатів: 

- укладення тристоронньої домовленості щодо ,,Дорожньої карти” 

розв'язання проблем заборгованості з виплати заробітної плати й початок її 

реалізації; 

- створення механізму встановлення мінімальної заробітної плати 

згідно з Конвенцією МОП №131; 

- ініціювання внесення змін до законодавства, які забезпечать рівне 

винагородження за рівноцінну працю. 

Для мінімізації соціально-трудової конфліктності у вітчизняній 

промисловості, розвитку соціального діалогу та ефективного колективно- 

договірного регулювання необхідною є реалізація низки додаткових заходів: 

– виробити ефективний механізм швидкого реагування на проблеми, які 

накопичуються на підприємствах промисловості в регіонах і галузях 

локалізації соціально-трудової конфліктності, передбачити чіткий механізм 
 

1 Проект МОП ,,Оплата праці в Україні: технічна допомога задля подолання заборгованості із заробітної 

плати, встановлення мінімальної зарплати та рівного винагородження” / Національна тристороння 
соціально-економічна рада (Опубліковано 12 березня 2019). Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://www.ntser.gov.ua/zahodu-ntser/113. 

http://www.ntser.gov.ua/zahodu-ntser/113
http://www.ntser.gov.ua/zahodu-ntser/113
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затребування відповідальності сторін СТВ за бездіяльність і несвоєчасне 

реагування; 

– забезпечити зростання ефективності трудової діяльності та 

продуктивності праці; 

– створити організаційно-правові та економічні умови для виведення 

заробітної плати із тіньової сфери розподілу, забезпечити своєчасну її 

виплату, ліквідувати заборгованість; 

– забезпечити неухильне дотримання трудових прав працівників 

промисловості, розвитку виробничої демократії, суттєвого підвищення рівня 

безпеки праці, оснащення робочих місць необхідними засобами з охорони 

праці; 

– активізувати та забезпечити координацію роботи органів соціального 

діалогу на усіх рівнях, спільних засідань тристоронніх соціально- 

економічних рад (регіональних, територіальних, Національної тристоронньої 

СЕР), громадських рад, обласних робочих груп, керівництва регіональних 

відділень НСПП для вироблення спільних рішень щодо ліквідації 

заборгованості з виплати заробітної плати працюючим на підприємствах 

регіонів та областей (у першу чергу конфліктогенних), а також для прийняття 

спільних рішень стратегічного характеру на принципах солідарної 

відповідальності; 

– сприяти виробленню консолідованої позиції сторін соціального 

діалогу щодо стратегій економічного і соціального розвитку України на 

засадах соціально-відповідальної взаємодії з наданням узгоджених 

рекомендацій і пропозицій Президентові України, Верховній Раді України та 

Кабінету Міністрів України з питань формування і реалізації державної 

економічної та соціальної політики, регулювання трудових, економічних, 

соціальних відносин; 

– сформувати систему профілактичних заходів для попередження і 

мінімізації наслідків соціально-трудових спорів (конфліктів) через 

затребування виконання сторонами СТВ вимог правової і соціальної 

відповідальності; 

– створити базу даних підприємств, що відзначаються підвищеним 

рівнем конфліктності, особливо у промислово розвинутих регіонах України і 

там, де кількісні показники конфліктності підприємств є високими для 

контролю ситуації з боку регіональних відділень НСПП, галузевих та 

обласних профспілкових об’єднань, об’єднань роботодавців. 
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3. Стан та перспективи залучення потенціалу конструктивної соціальної 

самоорганізації суб’єктів СТВ через колективно-договірне регулювання 

 

На сьогодні промислове виробництво в Україні за основними 

економічними та структурними показниками фактично перебуває у 

критичному стані та має негативну динаміку за багатьма ключовими 

показниками. Певні позитивні зрушення у галузях промисловості, пов’язані 

із результатами реформ та евроінтеграційними процесами, не забезпечують 

достатніх темпів відновлення та розвитку економіки країни, тому 

необхідними є якісні модернізаційні перетворення у промисловості, 

раціоналізація структури економіки, її ефективна реструктуризація, що є 

неможливим без якісних змін в системі соціально-трудових відносин. 

Кризові умови в соціально-трудовій сфері багато в чому обумовлюються 

впливом внутрішніх факторів, серед яких нерозвиненість соціального діалогу 

виступає значною перешкодою на шляху до модернізаційних зрушень. 

Забезпечення ефективності повноцінного соціального діалогу сприяло б 

економічному розвитку та зниженню конфліктності не тільки в системі 

соціально-трудових відносин, але й у суспільно-політичній сфері країни в 

цілому. На жаль, залучення потенціалу соціальної самоорганізації учасників 

соціального діалогу, відповідних інститутів громадянського суспільства, на 

потреби розвитку конкретного підприємства, виробництва чи певної 

території не стає реальним пріоритетом ані для органів влади, ані для інших 

сторін соціального діалогу – роботодавців, профспілок, територіальних 

громад. За таких умов не розкривається та не розвивається потенціал 

колективно-договірного регулювання як провідного механізму збалансування 

і захисту інтересів сторін соціального діалогу на різних рівнях його реалізації 

(і в сфері праці, і на рівні соціуму). 

Одним з основних показників реалізації потенціалу соціальної 

самоорганізації робітників та роботодавців є ступінь розвиненості 

колективно-договірного регулювання в системі виробничих, трудових і 

соціально-економічних відносин. Основним інструментом узгодження 

колективних інтересів працівників, роботодавців, держави як сторін 

соціального діалогу є галузеві, регіональні, територіальні та генеральні 

угоди, а також колективні договори – на рівні підприємства. Укладання 

колективних договорів для регулювання соціально-трудових відносин на 
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виробничому рівні дозволяє забезпечувати стійкі відносини між найманими 

працівниками і власником (уповноваженим органом), визначає зобов’язання і 

права сторін; сприяє мінімізації та профілактиці соціально-трудової 

конфліктності; дозволяє вчасно і гнучко реагувати на зміни зовнішнього і 

внутрішнього середовища щодо дотримання прав і гарантій працюючих 

тощо. 

Важливу роль в умовах нестабільності для встановлення та забезпечення 

захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників 

відіграють галузеві угоди, оскільки на цьому рівні є можливість врахувати 

спільні для підприємств галузі умови і чинники, які впливають на 

забезпечення інтересів сторін соціального діалогу, вирішення конкретних 

проблем, актуальних для підприємств певної галузі. Визначення 

особливостей колективно-договірного регулювання в промисловості, 

закріплених у діючих галузевих угодах, дозволить оцінити ситуацію в 

системі промислового виробництва, виявити гострі проблеми і визначити 

шляхи їх розв’язання. 

Як повідомляє прес-центр ФПУ, урядовим комітетом з питань 

економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно- 

енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної 

діяльності розглянуто План статистичних обстежень і робіт на 2018 рік. 

Згідно з Планом у поточному році передбачається проведення понад 200 

різноманітних статистичних обстежень з метою об’єктивної оцінки стану 

соціально-економічної ситуації в промисловості, ситуації на ринку праці, 

визначення рівня соціального захисту, соціального забезпечення працюючого 

населення  тощо.  Проведення  такої  діагностики,  на  думку  Голови  ФПУ  

Г. Осового, є дуже важливим інструментом оцінки виконання Генеральної 

Угоди, майже 100 галузевих угод і близько 70 тис. колективних договорів. 

Проте План статистичних обстежень має затверджуватися усіма сторонами 

соціального діалогу і проходити обов’язкове погодження з СПО об’єднань 

профспілок, роботодавцями, чого до цього часу зроблено не було. У зв’язку з 

цим було запропоновано направити проект документу на доопрацювання та 

відкласти ухвалення рішення з даного питання. Особливої уваги для 

погодження потребують питання заробітної плати (увага має бути 

сфокусована на тому, яка частина робітників отримують зарплату на рівні 

мінімальної, як державної соціальної гарантії, скільки отримують менше, і на 
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основі цього вже розраховувати розмір середньої зарплати, як це робиться в 

інших країнах), а також питання оцінки рівня зайнятості населення України 

та дотримання трудових прав працюючих при купівлі-продажу об’єктів 

приватизації (які саме були передбачені заходи зі збереження робочих місць, 

забезпечено продовження дії чинних колективних договорів до моменту 

укладення нових, а також дотримання прав профспілок під час проведення 

приватизації). 

Процес розробки Генеральної угоди на 2019-2021 роки триває. Так, на 

засіданні Спільного представницького органу репрезентативних 

всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, що відбулося 

25 березня 2019 року у Києві, прийнято за основу проект Генеральної угоди 

про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально- 

економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки. 

Невід’ємним додатком до цієї Угоди став перелік неузгоджених сторонами 

положень із зазначення позицій сторін, за якими сторони продовжать 

колективні переговори. Тривають консультації сторін щодо можливого 

включення компромісної редакції деяких пунктів до тексту Угоди1. 

Як було зазначено вище, одним з основних показників реалізації 

потенціалу соціальної самоорганізації робітників та роботодавців є ступінь 

розвиненості колективно-договірного регулювання. Про це, зокрема, 

свідчить динаміка кількості укладених колективних договорів та ступінь 

активності участі найманих працівників, їх представницьких органів 

(профспілок) у захисті своїх соціально-трудових та економічних прав. 

Відповідні показники наведено у таблиці 7. 

Як видно з даних, представлених у таблиці, в Україні спостерігається 

поступове зменшення як загальної кількості укладених колективних 

договорів, так і кількості працівників, охоплених ними. Дана тенденція 

спостерігається як на загальнонаціональному рівні, так і у промисловості. 

Однак вказані зміни показників частково можна пояснити впливом 

об’єктивних факторів – перш за все зменшенням загальної кількості 

підприємств в Україні, а також негативними демографічними та 

міграційними тенденціями, що проявляється у зменшенні чисельності 

населення працездатного віку і кількості штатних працівників. 
 

1 Щодо укладення Генеральної угоди на новий строк. Офіційна інформація ФПУ. [Електронний ресурс].  

– Режим доступу: http://www.fpsu.org.ua/news/237-nova-generalna-ugoda-peregovornij-protses/15512-56-3. 

http://www.fpsu.org.ua/news/237-nova-generalna-ugoda-peregovornij-protses/15512-56-3
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Таблиця 7 

Динаміка кількості зареєстрованих колективних договорів та 

кількості працівників, які охоплені колективними договорами 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Кількість зареєстрованих колективних 
договорів (на 31 грудня, од) 

76017 69602 64158 63359 59622 

в т.ч. промисловість 7520 6703 6095 5845 5674 

Кількість працівників, які охоплені 
колективними договорами (на 31 грудня, 

тис. осіб) 

 

6866,4 
 

6343,3 
 

6140,4 
 

6007,3 
 

5899,6 

в т.ч. промисловість 1862,3 1747,5 1645,3 1567,6 1501,6 

Частка працівників, які охоплені 
колективними договорами у % до 

облікової кількості штатних працівників 

 

76,1 

 

77,3 

 

75,9 

 

75,6 

 

74,8 

в т.ч. промисловість 81,4 85,1 82,7 81,5 79,5 

Укладено на основі даних Державної служби статистики України1. 

 

З 2012 р. закріплюється тенденція скорочення рівня охоплення 

працівників колективними договорами у формальному секторі. Така сама 

тенденція спостерігається на промислових підприємствах України. 

Аналогічний тренд спостерігається і щодо охоплення працівників 

колективними договорами у відсотках до попереднього року. Зазначені 

тенденції викликають занепокоєння: у разі її продовження зростатиме 

кількість працівників, можливості захисту соціально-трудових прав яких 

будуть обмеженими. Це стосується передусім працівників промислових 

підприємств через несприятливі та небезпечні умови праці, високий рівень 

виробничого травматизму, через низьку вартість робочої сили тощо. Така 

ситуація створює додаткові ризики щодо загострення соціальної 

напруженості і конфліктності на вітчизняних промислових підприємствах. 

В системі колективно-договірного регулювання в Україні існує 

проблема відсутності колективних договорів на малих та середніх 

підприємствах, роботодавці яких не входять до об’єднань роботодавців або 

якщо на таких підприємствах відсутні колективні представницькі органи від 

найманих працівників (профспілки). Право представників трудового 

колективу укладати колективні договори з роботодавцями, хоча 

законодавством ця норма врегульована, не знайшло широкого впровадження 

у практику. Тому, наймані працівники малих та деяких середніх підприємств 

 
 

1 Державна служба статистики України. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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залишаються не охопленими колдоговірним регулюванням. А проблема 

соціальної самоорганізації суб’єктів соціального діалогу на виробничому 

рівні на двосторонній основі (наймані працівники – роботодавець) на таких 

підприємствах є першочерговою проблемою, яка потребує якнайшвидшого 

розв’язання. 

Як вже зазначалось вище, конструктивна соціальна самоорганізація 

лежить в основі виникнення та функціонування інститутів громадянського 

суспільства та є чи не основним джерелом соціальних інновацій у сучасному 

суспільстві. На ступінь реалізації потенціалу соціальної самоорганізації 

суб’єктів соціального діалогу через систему колективно-договірного 

регулювання впливає одночасно кілька факторів: 

а) характер взаємодії між сторонами соціального діалогу; 

б) стан корупції та тінізація економіки країни; 

в) ставлення працівників та роботодавців до їх представницьких органів 

(профспілок та організацій роботодавців відповідно); 

г) умови і можливості реалізації положень колективних договорів, 

галузевих та міжгалузевих угод, Генеральної угоди тощо. 

На сьогодні на національному рівні найбільш впливовими 

представницькими органами сторін соціального діалогу з боку працівників та 

роботодавців виступають, відповідно, Федерація профспілок України (ФПУ) 

та Федерація роботодавців України (ФРУ), як найчисельніші за своїм 

представництвом. Проте частина можливих учасників соціального діалогу не 

відповідає законодавчо встановленим критеріям репрезентативності, які 

застосовуються для отримання права участі в колективних переговорах з 

укладення колективних угод. 

Сучасні вітчизняні профспілки, побудовані за галузевим принципом, 

були засновані на базі структури радянських профспілок. Охоплення 

зайнятих осіб профспілками в Україні у 2012-2013 рр. становило 46,8%; у 

2014-2016 рр. - 44,4% від загальної кількості працюючого населення України. 

Станом на листопад 2018 р. репрезентативними на національному рівні 

визнано 6 об’єднань профспілок, на галузевому рівні – 59 всеукраїнських 

профспілок та їх об’єднань1. 

 

1 Суб’єкти сторони профспілок, які пройшли оцінку відповідності критеріям репрезентативності та 

отримали свідоцтва (станом на 01.11.2018) / Національна служба посередництва і примирення України. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/images/2018/prof_01112018.doc. 

http://www.nspp.gov.ua/images/2018/prof_01112018.doc
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Об’єднання організацій роботодавців в Україні, порівняно з 

об’єднаннями профспілок, мають меншу розгалуженість як за галузевим, так 

і за територіальним принципом. На національному рівні репрезентативними 

станом на грудень 2018 року визнано 3 об’єднання роботодавців, на 

галузевому рівні – 20 всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців1. 

Питома вага кількості підприємств, що входять до складу організацій 

роботодавців, від загальної кількості юридичних осіб становить 13,7%, а 

частка працюючих на підприємствах, що відносяться до організації 

роботодавців, становить 43,7%. На сьогодні Федерація роботодавців України 

об’єднує більше 90 галузевих і територіальних організацій роботодавців, що 

представляють найбільш вагомі сектори економіки України, серед яких: 

машинобудування, металургія, агропромисловий комплекс, хімічне 

виробництво, ПЕК, медична та мікробіологічна промисловість, будівництво, 

легка та харчова промисловість, сфера послуг. ФРУ представляє інтереси 

близько 8500 підприємств, які у сукупності генерують 70% ВВП України і 

забезпечують роботою понад 5 млн. людей. Основною і найбільш 

результативною формою соціального діалогу є укладання і дотримання 

положень колективних договорів і угод. 

При укладанні галузевих угод проблемним питанням є контроль за їх 

виконанням та відповідальність сторін за невиконання угод. Ефективним 

проявом соціальної самоорганізації суб’єктів соціального діалогу на 

територіальному та галузевому рівнях є територіальні тристоронні соціально- 

економічні ради (далі – ТТСЕР). За інформацією Національної тристоронньої 

соціально-економічної ради на початок 2019 р. в регіонах Україні діяло 23 

ТТСЕР2. Пріоритетними завданнями ТТСЕР є проведення консультацій та 

обмін інформацією з метою вирішення питань щодо диференціації оплати 

праці працівників бюджетної сфери, професійно-технічної освіти, 

реформування системи охорони здоров’я, гендерних проблем, невиплати 

заробітної плати працівникам, відновлення діяльності підприємств в 

областях, стану охорони праці та виробничого травматизму, сприяння 

зайнятості населення, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, 

 

1 Суб’єкти сторони роботодавців, які пройшли оцінку відповідності критеріям репрезентативності та 

отримали свідоцтва (станом на 01.12.2018) / Національна служба посередництва і примирення України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/images/robotod_01122018.doc. 
2 Національна тристороння соціально-економічна рада. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ntser.gov.ua/content-org. 

http://www.nspp.gov.ua/images/robotod_01122018.doc
http://www.ntser.gov.ua/content-org
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компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок 

субвенцій з державного бюджету, соціальної підтримка малозабезпечених 

сімей, сімей з дітьми-інвалідами, соціального захисту безробітних та 

розвитку реального сектору економіки, тарифної політики в системі житлово- 

комунального господарства. 

Ключовою проблемою розвитку ефективного соціального діалогу в 

Україні на сьогодні є відсутність узгодженої усіма  зацікавленими 

учасниками спільної стратегії його розбудови в нових соціально-економічних 

умовах. В Законі України «Про соціальний діалог в Україні» зазначено, що 

метою соціального діалогу (далі - СД) є «вироблення та реалізація державної 

соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, 

економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя 

громадян, соціальної стабільності в суспільстві». 

Водночас відсутнє стратегічне планування місії, цілей, результатів та 

індикаторів їх досягнення на довго-, середньо- та короткострокову 

перспективу, тобто своєрідної «дорожньої карти» стратегічного розвитку СД 

в Україні з урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх факторів 

(євроінтеграційні прагнення України, реформа децентраліації тощо) для 

ефективної модернізації системи СТВ, зокрема в промисловому секторі. 

Тому актуалізується запит на поетапний перехід до більш широкого формату 

СД. Даний варіант реформування соціального діалогу передбачає залучення 

до нього не лише соціальних партнерів, а й інших інститутів громадянського 

суспільства (ІГС). Проте участь інших сторін у жодному разі не повинна 

розглядатися як можливість втручатися в прямі питання переговорів, що 

належать до прерогативи роботодавців і працівників. Залучення громадських 

організацій має відбуватися через надання їм можливості участі в діяльності 

тристоронніх органів з правом дорадчого голосу1. 

Для того щоб СД був стійким і результативним потрібно забезпечити 

достатньо широке поле колективних переговорів; потрібно розширити 

механізми участі колективних суб’єктів взаємодії для розв’язання гострих 

соціально-економічних питань, незалежно від того чи є вони членами 

профспілки чи організації роботодавців. Це забезпечить баланс інтересів між 

 
1 Проблеми та перспективи модернізації соціального діалогу та публічних комунікацій задля успішних 

реформ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://robotodavets.org.ua/2019/02/28/problemy-ta- 

perspektyvy-modernizatsiyi-sotsialnogo-dialogu-ta-publichnyh-komunikatsij-zadlya-uspishnyh-reform.html. 

https://robotodavets.org.ua/2019/02/28/problemy-ta-perspektyvy-modernizatsiyi-sotsialnogo-dialogu-ta-publichnyh-komunikatsij-zadlya-uspishnyh-reform.html
https://robotodavets.org.ua/2019/02/28/problemy-ta-perspektyvy-modernizatsiyi-sotsialnogo-dialogu-ta-publichnyh-komunikatsij-zadlya-uspishnyh-reform.html
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різними сегментами економіки (великий, середній, малий бізнес) та посилить 

роль середнього та малого бізнесу у розвитку економіки країни. 

Завдяки більш широкому та неформалізованому залученню соціальних 

партнерів (як репрезентативних, так і неформальних) до підготовки рішень 

підвищиться якість формування та реалізації державної політики. Уряд 

матиме можливість отримати більше інформації про потреби та інтереси 

організацій працівників і роботодавців (підприємців), розширити спектр 

політичних та управлінських рішень (інформаційне розмаїття) для 

ефективного розв’язання нагальних проблем. Прикладом впливу ІГС на 

регіональний розвиток можуть слугувати створені Ради професійно-технічної 

освіти, які функціонують з метою формування регіонального замовлення на 

підготовку кадрів та оптимізації мережі професійно-технічних навчальних 

закладів у регіонах. З огляду на утворення в областях Рад професійно- 

технічної освіти реальною стає можливість залучення їх як дорадчих 

суб’єктів соціального діалогу. 

Експерти МОП звертають увагу на такі недоліки у системі 

колдоговірного регулювання та соціального діалогу в Україні, які гальмують 

процеси соціальної самоорганізації суб’єктів соціального діалогу. Вони 

стосуються: 

- необмеженого строку колективних переговорів, що призводить до 

затягування процесу укладання колективних угод і фактично безстрокового 

терміну їх дії; 

- незабезпеченості прав фізичних осіб, які використовують найману 

працю, зокрема на укладання колективних договорів; 

- незацікавленості роботодавців у колдоговірному регулюванні на 

виробничому, галузевому, територіальному рівнях; 

- невизначеність умов дії колективних договорів в разі реорганізації 

підприємств, припинення діяльності первинної профспілкової організації 

тощо. 

Серед основних чинників гальмування процесів соціальної 

самоорганізації найманих працівників як суб’єкта соціального діалогу є такі: 

- низький рівень громадянської активності більшості населення країни, 

зокрема працюючого населення; 



1 Правам    профспілок    –    ефективне    забезпечення.  [Електронний   ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.fpsu.org.ua/goryachaya-liniya-2/242-profspilki-zaklikayut-uryad-i-deputativ-ne-dopustiti-finansovogo- 

defoltu-ukrajinskikh-rodin-pri-prijnyatti-derzhbyudzhetu-na-2019-rik/14896-pravam-profspilok-efektivne- 

zabezpechennya. 
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- сприйняття найманими працівниками сторони профспілок та їх лідерів 

більше як нерівноправної сторони соціального діалогу по відношенню до 

адміністрації; 

- нерозвиненість лідерських якостей у керівників первинних 

профспілкових організацій; 

- переконаність значної частини працівників у безнадійності 

відстоювання своїх прав перед роботодавцем безпосередньо та за допомогою 

судової системи через наявність у роботодавця адміністративних і 

фінансових ресурсів та через корумпованість суддів; 

- загальний низький рівень згуртованості та взаємної довіри у трудових 

колективах, у територіальних спільнотах, у суспільстві. 

На сьогодні в умовах децентралізації на територіальному рівні 

виникають такі явища, які дестабілізують стан СТВ, дискредитують сторону 

профспілок як захисника прав найманих працівників. Так, на місцях 

відбуваються випадки захоплення приміщень профспілок в результаті 

несанкціонованих протестних радикальних акцій, частішають спроби 

рейдерського захвату профспілкового майна. При цьому Уряд займає 

очікувальну пасивну позицію, усувається від будь-яких рішень, що 

протирічить змісту положень Конвенції Міжнародної організації праці №87 

про свободу асоціації та захист права на організацію, хоча ця Конвенція 

майже повністю імплементована у законодавство України. Одним із 

головних принципів, закладених Конвенцією №87, є обов’язок держави 

утримуватися від будь-якого втручання у діяльність організацій працівників і 

роботодавців, здатного обмежити їх право або перешкодити його законному 

здійсненню1. Спільний представницький орган репрезентативних 

всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні звернув увагу 

на низку проблемних питань при здійсненні соціального діалогу в об'єднаних 

територіальних громадах, зокрема: 

- втручання керівництва громад у діяльність профспілкових організацій 

та намагання уникнути впливу профспілок на прийняття рішень при розгляді 

питань соціально-економічного розвитку і захисту прав працівників; 

http://www.fpsu.org.ua/goryachaya-liniya-2/242-profspilki-zaklikayut-uryad-i-deputativ-ne-dopustiti-finansovogo-


1 Правам    профспілок    –    ефективне    забезпечення.  [Електронний   ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.fpsu.org.ua/goryachaya-liniya-2/242-profspilki-zaklikayut-uryad-i-deputativ-ne-dopustiti-finansovogo- 

defoltu-ukrajinskikh-rodin-pri-prijnyatti-derzhbyudzhetu-na-2019-rik/14896-pravam-profspilok-efektivne- 

zabezpechennya. 
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- необхідність збереження цілісності та єдності галузевих організаційних 

ланок профспілок, їх організаційної структури в умовах децентралізації та 

утворення територіальних громад; 

- неможливість підтвердження репрезентативності об’єднань профспілок 

і роботодавців на територіальному рівні відповідно до вимог чинного 

законодавства; 

- недостатність фінансування бюджетних закладів, в тому числі 

перегляду та затвердження нових умов оплати праці працівників державних 

та комунальних закладів та установ охорони здоров’я, освіти і соціального 

захисту населення, і як наслідок, вивільнення працівників цих установ, 

проблеми з їх працевлаштуванням, перепідготовкою та збереженням 

кадрового потенціалу громад1. 

На інтенсивність та форми самоорганізації роботодавців впливають, з 

одного боку, ступінь та форми активності іншої  сторони  соціального 

діалогу – найманих працівників в особі профспілок, а з іншого – необхідність 

гнучкого та оперативного реагування на несприятливі соціальні, економічні, 

виробничі умови життєдіяльності підприємства, галузі, холдингів. Як 

стверджують учасники слухань «Про стан дотримання в Україні прав 

профспілок та організацій роботодавців відповідно до Конвенції 

Міжнародної організації праці № 87 «Про свободу асоціації та захист права 

на організацію», законодавство з питань соціального діалогу в Україні 

сьогодні не дозволяє профспілкам та організаціям роботодавців, їх 

об’єднанням, в повному обсязі реалізувати свої права та статутні завдання на 

територіальному рівні. Законодавчо неврегульованими залишилися питання, 

що порушувались у коментарях Комітету експертів МОП за результатами 

розгляду доповідей Уряду про заходи, вжиті з метою застосування положень 

Конвенції № 87, а саме: 

- забезпечення права суддів на створення за власним вибором 

організацій в підтримку і захист інтересів своїх членів; 

- усунення правових колізій в законодавстві щодо набуття професійними 

спілками та їх об’єднаннями права юридичної особи; 

http://www.fpsu.org.ua/goryachaya-liniya-2/242-profspilki-zaklikayut-uryad-i-deputativ-ne-dopustiti-finansovogo-
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- недостатньо ефективні механізми контролю з боку державних органів 

щодо дотримання основних прав і гарантій громадян на свободу об'єднання у 

профспілки та організації роботодавців (про це свідчить наявність численних 

скарг від профспілок у Міжнародну організацію праці). 

В нинішніх несприятливих умовах для розвитку вітчизняної економіки 

країни потрібен пошук нових ресурсних можливостей виходу з критичного 

стану через активізацію позаекономічних чинників стабілізації та зростання – 

реалізація цінностей і норм соціального партнерства і соціального діалогу, 

корпоративної етики та культури; розкриття потенціалу самоорганізації 

сторін соціального діалогу, спрямованих на оздоровлення, стабілізацію 

ситуації і розвиток як окремих підприємств, галузей промисловості, так і 

національної економіки в цілому. 

Однак активність у цій сфері реалізується переважно у проведенні 

круглих столів, конференцій, семінарів в інтересах певної сторони 

соціального діалогу1, в ході яких відбувається пошук шляхів розв’язання 

проблем у сфері соціально-трудових відносин та соціального діалогу, але 

наслідком не стають реальні дії зацікавлених сторін або вироблення спільних 

рішень для покращення ситуації. Тому назріла необхідність у дієвих заходах 

із розвитку соціального діалогу, виробленні норм і практики консенсусно- 

орієнтованої активної діяльності із захисту інтересів кожної із сторін 

соціального діалогу, що сприятиме залученню і використанню їх потенціалу 

самоорганізації для забезпечення соціально-економічного розвитку на всіх 

рівнях. 

Для системних якісних змін в системі СТВ Федерація професійних 

спілок України запропонувала Уряду внести на розгляд Верховної Ради 

України розроблений нею проект Закону України «Про внесення змін до 

статті 34 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

 
 

1 Прикладом можуть слугувати круглі столи, які регулярно проводяться в Україні, в тому числі за 

підтримки міжнародних організацій: 

- міжнародний круглий стіл «Соціальний діалог і сталий розвиток: порядок денний для громадянського 

суспільства», 26 лютого 2016 року . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bureau.in.ua/index.php/home/sotsialnyi-dialoh/220-sotsialnij-dialog-i-stalij-rozvitok-poryadok-dennij-dlya- 

gromadyanskogo-suspilstva; 
- круглий стіл «Стан, виклики та ризики в царині соціального діалогу як чинника управління стійким 

розвитком країни», 5 жовтня 2017 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/294779; 

- круглий стіл «Стан та перспективи реформування соціального діалогу в Україні», 3 квітня 2018 року. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fpsu.org.ua/nasha-borotba/13819-kruglij-stil-sotsialnij- 

dialog-neobkhidnist-reformuvannya-ta-pidvishchennya-efektivnosti. 

http://www.golos.com.ua/article/294779%3B
http://www.golos.com.ua/article/294779%3B
http://www.fpsu.org.ua/nasha-borotba/13819-kruglij-stil-sotsialnij-
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діяльності» з метою забезпечення дотримання рівних прав професійних 

спілок з іншими організаціями громадянського суспільства, право власності 

на майно яких вже законодавчо врегульовано. Проте відповідний 

законопроект до парламенту не надходив, а за інформацією СПО об’єднань 

профспілок, Урядом підготовлено законопроект, метою якого є повна 

націоналізація майна профспілок. 

Вкрай необхідно внести правки в зміст чинного Закону України «Про 

колективні договори і колективні угоди», а також прийняти та забезпечити 

реалізацію Трудового Кодексу України, який має узгоджуватися з нормами 

міжнародного трудового права щодо колективних договорів, визнаних 

Міжнародною організацією праці (МОП); норми Директиви Ради 91/533/ЄЕС 

(встановлено обов’язок роботодавця інформувати працівників про 

колективний договір та колективні угоди, що на нього поширюються, 

внесення змін і доповнень до зазначеного колективного договору, угоди), а 

також норми Директиви Ради 2001/23/ЄС (встановлено строк дії умов 

колективного договору у разі реорганізації, зміни власника юридичної особи 

(відокремленого структурного підрозділу юридичної особи), припинення 

діяльності первинної профспілкової організації). 

У нинішніх умовах зростає актуальність розробки та впровадження 

системи соціально-відповідального партнерства, що гармонійно поєднує 

концепції соціального діалогу та соціальної відповідальності, як 

інноваційного інструменту взаємодії громадянського суспільства і держави з 

метою забезпечення сталого розвитку України. Впровадження системи 

соціально-відповідального партнерства сприятиме конструктивній соціальній 

самоорганізації суб’єктів СТВ, широкому залученню інститутів 

громадянського суспільства (з боку роботодавців, профспілок, малого та 

середнього бізнесу, інших ГО). Формами розширеного соціального діалогу в 

рамках соціально-відповідального партнерства, до яких залучатимуться ГО, 

мають стати ефективні комунікації через відповідні інформаційно- 

комунікативні ресурси – електронні платформи (електронне урядування), 

соціальні медіа та мережі, інтернет-комунікації. 

Перехід на розширену платформу соціального діалогу в рамках системи 

соціально-відповідального партнерства потребує досягнення ключових 

балансів: 

1) реалізація Сторонами СТВ своїх прямих функцій; 



64  

2) затребування соціальної відповідальності соціальних партнерів (бізнесу 

та найманих працівників); посилення їх впливу на прийняття рішень щодо 

державної соціально-трудової, соціально-економічної та екологічної 

політики. Вимагаючи від соціальних партнерів, насамперед від представників 

бізнесу, бути соціально відповідальними, суспільство повинно делегувати 

бізнесу на законодавчо-регуляторному рівні та в межах трипартизму право та 

можливість реально (маючи відповідні повноваження, інструменти, 

інституційну базу) впливати на урядові рішення щодо формування 

регуляторно-податкової, фінансово-інвестиційної, соціально-трудової та 

соціально-економічної політики. 

3) збалансування інтересів представницьких організацій роботодавців та 

найманих працівників (з урахуванням соціально-економічної ролі кожного в 

залежності від сегменту бізнесу (великий – середній – малий) з відповідним 

представництвом інтересів в системі СД). 

На сьогодні вплив різних сегментів бізнесу на державну політику є вкрай 

розбалансованим. Якщо великий бізнес вирішує свої проблеми кулуарно, то 

малий та середній бізнес, які в цивілізованих країнах є основою економічного 

зростання, соціальної відповідальності, зайнятості, а, отже, і сталого 

розвитку, по суті, позбавлений реальних важелів впливу на соціально- 

економічну політику держави, зокрема і на національному рівні. Причому 

інститути такого впливу мають бути суттєво реформовані. Адже на сьогодні 

реальний вплив на політику органів виконавчої влади має виключно великий 

бізнес, а такі інституції, як громадські об’єднання малого та середнього 

бізнесу, часто суто формально присутні в діалозі з владою. 

Безумовно, досягнення таких балансів є довготривалим процесом, який 

потребує як законодавчих, інституційних, так і змін у цінностях і світогляді 

не лише соціальних партнерів, а й політичного істеблішменту країни та 

суспільства в цілому. 
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Висновки 

 
1. На концептуальному рівні активізація конструктивної взаємодії 

суб’єктів СТВ має визначатися загальновизнаними концепціями соціальної 

відповідальності та соціального діалогу. Саме ці концептуальні підходи 

узагальнюють передовий світовий досвід суб’єктів СТВ, мають значний досвід 

практичної реалізації і відповідне методичне забезпечення та вже знайшли 

відображення у багатьох концептуальних та нормативно-правових  

документах, що регулюють сферу СТВ в Україні та визначають її розвиток 

(хоча формування дієвих механізмів реалізації цих підходів в Україні наразі 

залишається відкритим питанням). Але на сучасному етапі ці концепції 

доцільно поєднати у вигляді інноваційної системи соціально-відповідального 

партнерства, впровадження якої сприятиме розширенню кола учасників 

соціального діалогу та забезпечить включення до нього принципів соціальної 

відповідальності сторін. 

2. Аналіз практичної діяльності, спрямованої на модернізацію системи 

СТВ на основі принципів соціальної відповідальності та соціального діалогу 

виявив суттєвий дисбаланс – основна увага приділяється удосконаленню 

нормативно-правової бази та перенесенню західного досвіду (в тому числі і у 

вигляді соціального експериментування та різного роду пілотних проектів), 

при цьому фактично поза увагою залишаються базові соціальні та соціально- 

психологічні чинники – довіра, поінформованість, мотивація, наявність 

значного негативного досвіду взаємодії, культурно-психологічні особливості  

та традиції. 

3. Ситуація, яка склалась на цей момент в сфері взаємодії суб’єктів СТВ 

(насамперед робітників та роботодавців) – є несприятливою та має негативну 

динаміку, в цілому цю ситуацію можна охарактеризувати як тотальну кризу 

недовіри «всіх до всіх». Навіть всередині відповідних соціальних груп та 

створюваних ними інститутів громадянського суспільства довіри бракує – 

робітники не довіряють профспілкам, роботодавці (особливо малий та  

середній бізнес) – не довіряють об’єднанням роботодавців та не вбачають 

сенсу брати участь у їхній діяльності. Тож фактично склалася ситуація, в якій 

навіть самі досконалі нормативно-правові механізми регулювання відносин в 

сфері СТВ не будуть дієвими через кризу довіри та суттєвий брак позитивного 

досвіду взаємодії суб’єктів СТВ. В той же час високий рівень довіри і по 
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«вертикалі» (влада – громадськість), і по «горизонталі» (між соціальними 

групами) знижує рівень соціальної ентропії і сприяє соціальній згуртованості, 

забезпечує можливості для збалансування екологічних, соціальних та 

економічних інтересів завдяки покращенню координації (соціальний діалог). 

Соціальний капітал скорочує трансакційні витрати суб’єктів господарювання, 

забезпечує зростання продуктивної зайнятості на мікрорівні. 

4. Окремою проблемою є фактична несформованість самих суб’єктів СТВ 

(профспілок, робітників, роботодавців, відповідних державних органів) як з 

точки зору їхньої здатності повноцінно представляти інтереси відповідних 

соціальних груп, так і з точки зору їхньої здатності вести повноцінний та 

цивілізований соціальний діалог. Проблеми довіри та ефективної комунікації 

гостро стоять не тільки між самим суб’єктами, але і всередині них самих 

(наприклад, проблеми взаємодії працівників та профспілок, які мають 

захищати інтереси цих робітників). Тож першим кроком щодо активізації 

конструктивної взаємодії суб’єктів СТВ повинно стати налагодження 

ефективної системи взаємної комунікації та інформаційного обміну, 

інструментом реалізації яких має стати відповідна інформаційно- 

комунікативна стратегія. Саме виведення на належний рівень комунікацій та 

взаємної довіри суб’єктів СТВ є першочерговим завданням та необхідною 

передумовою ефективності всіх інших механізмів розвитку сфери СТВ. 

В свою чергу, саме підвищення взаємної довіри, а також наявність волі до 

узгодження інтересів і готовність до діалогу та компромісу є основою 

ефективної реалізації потенціалу конструктивної самоорганізації сторін 

соціального діалогу, пошуку та впровадження соціальних інновацій в цій 

сфері, а також залучення додаткових ресурсів через розвиток та залучення 

інститутів громадянського суспільства. 

5. Динаміка кількості колективних трудових спорів (конфліктів) на 

протязі 2018 р. у порівнянні із 2017 р. демонструє погіршення стану соціально- 

трудових відносин. Однією з головних причин такої ситуації є недотримання 

базового рівня соціальної відповідальності і пряме порушення норм трудового 

законодавства – формування заборгованості із виплати заробітної плати 

працівникам. Протягом періоду 2017- початку 2019 р. спостерігається 

зростання суми заборгованості із виплати заробітної плати працюючим, 

причому заборгованість на підприємствах промисловості складає близько 4/5 

загальної суми заборгованості. 
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Виходячи із стану заборгованості з виплати зарплати, ситуація у 

провідних галузях промисловості, особливо у галузях, де виробляється 

продукція із високою доданою вартістю, є складною і не має в цілому не 

характеризується стійкими тенденціями до покращення. Тут зберігається 

високий рівень соціально-трудової конфліктності, що може призвести до 

дестабілізації в разі відсутності своєчасного реагування. 

Зонами локалізації соціально-трудової конфліктогенності в сфері 

промисловості з накопиченим та реалізованим потенціалом конфліктогенності 

протягом 2019 р. є такі галузі  промисловості, як виробництво машин і 

устаткування (27,5% від загальної суми заборгованості), вуглевидобування 

(21,2%), виробництво транспортних засобів (16,4%). Отже, саме 

машинобудівна і вугільна (добувна) галузі мають стати первинним об’єктом 

реалізації функцій відповідальності влади, роботодавців і працівників за стан 

справ і мінімізацію соціально-трудової конфліктності на засадах соціального 

діалогу. 

6. Станом на 01.05.2019 р. регіонами-лідерами за показником 

накопичення заборгованості та несвоєчасністю виплат заробітної плати 

працюючим є 7 областей України, що відносяться до промислово розвинених, 

це – Донецька, Луганська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Київська, 

Миколаївська області та м. Київ, сума заборгованості у яких складає 86,7% від 

загальної заборгованості в країні. Серед регіонів, у яких найбільше  зросла 

сума заборгованості із виплати зарплати, порівняно із початком року, 

лідирують Чернівецька, Тернопільська, Вінницька і Дніпропетровська області. 

Таким чином, виходячи з комплексного аналізу стану виплати заробітної 

плати, до потенційно найбільш конфліктогенних областей, які вимагають 

підвищеної уваги з цієї точки зору, крім Луганської і Донецької (які значно 

постраждали від збройного конфлікту), відносяться в першу чергу Сумська, 

Харківська, Дніпропетровська області, а також Чернівецька, Волинська, 

Вінницька і Тернопільська області. 

7. Наразі спостерігається неефективність системи соціального партнерства, 

формальність і часткове невиконання колективних угод і договорів. 

Проблемним питанням є контроль за їх виконанням та відповідальність сторін 

за невиконання угод. Актуальним залишається питання щодо функціонування 

соціального діалогу як інструменту взаємодії громадянського суспільства і 

держави та запоруки  сталого розвитку України, стабілізації і розвитку 
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соціально-трудових відносин. Організації третього сектору (громадські 

організації та об’єднання), які  є невід’ємною частиною громадянського 

суспільства, мають бути залучені до процесу соціального діалогу як суб’єкт чи 

сторона соціального діалогу, з метою практичного втілення моделі соціально- 

відповідального партнерства. 

В цілому в Україні спостерігається поступове зменшення загальної 

кількості укладених колективних угод і кількості працівників, які охоплені 

колективними договорами, це можна пояснити зменшенням загальної кількості 

підприємств в Україні, а також демографічними тенденціями, які полягають у 

тому, що в країні зменшується чисельність населення в цілому, так і населення 

працездатного віку зокрема. Ризик у тому, що в разі закріплення цієї негативної 

тенденції, зростатиме кількість працюючих з обмеженими можливостями 

колективного захисту своїх соціально-трудових прав, що може призвести до 

зростання конфліктної напруженості, особливо на промислових підприємствах 

країни. 

8. Ключовим завданням в рамках розвитку та залучення ресурсів 

інститутів громадянського суспільства та підтримки конструктивної соціальної 

самоорганізації працівників і роботодавців є подолання формального ставлення 

до членства у відповідних представницьких структурах (профспілках та 

об’єднаннях роботодавців), підвищення зацікавленості у їхній діяльності, а 

також розвиток можливостей використання їх як реальних інструментів 

вирішення соціально-економічних проблем підприємств і галузей в цілому. 

Україні при забезпеченні подальшого розвитку соціального партнерства, 

інституту соціального діалогу, а також при завершенні роботи над проектом 

осучасненого Трудового кодексу України, слід враховувати основні світові 

тенденції організації соціального партнерства, системи соціального діалогу на 

платформі публічності, практичної реалізації принципів гідної праці для 

забезпечення конкурентоспроможності української економіки, модернізації 

вітчизняної промисловості. 

9. Широке залучення інститутів громадянського суспільства як з боку 

роботодавців, профспілок, малого та середнього бізнесу, інших громадських 

організацій та об’єднань соціально-економічної спрямованості потребує 

розширення платформи соціального діалогу до формату публічного 

партнерства. Перехід на розширену платформу соціального діалогу потребує 

досягнення двох ключових балансів: 
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1 - збалансування соціальної відповідальності соціальних партнерів 

(бізнесу та найманих працівників) з їх впливом на прийняття рішень щодо 

державної соціально-трудової, соціально-економічної та екологічної політики; 

2 - збалансування інтересів представницьких організацій роботодавців та 

найманих працівників (з урахуванням соціально-економічної ролі кожного в 

залежності від сегменту бізнесу (великий – середній – малий) з відповідним 

представництвом інтересів в системі соціального діалогу). На сьогодні вплив 

різних сегментів бізнесу на державну політику є вкрай розбалансованим. Якщо 

великий бізнес вирішує свої проблеми кулуарно, то малий та середній бізнеси, 

які в цивілізованих країнах є основою економічного зростання, соціальної 

відповідальності, зайнятості, а, отже, і сталого розвитку, по суті, позбавлені 

реальних важелів впливу на соціально-економічну політику держави, зокрема і 

на національному рівні. 

10. Для модернізації системи СТВ важливим є: 

1) посилення впливу бізнесу (сторони роботодавців), профспілок та 

інститутів громадянського суспільства на державну політику в соціальній, 

економічній та екологічній сферах через посилення синергії соціального діалогу 

та міжсекторального партнерства в Україні 

2) створення мотиваційних засад для ефективної самоорганізації та 

формування соціально відповідальних сторін соціального діалогу. Чинне 

нормативне та інституційне «поле» соціального діалогу, по суті, не мотивує ані 

роботодавців, ані організації, що захищають права найманих працівників 

відповідально ставитись до виконання взятих на себе зобов’язань. Відсутні 

реальні санкції за невиконання угод на національному, регіональному та 

галузевому рівнях. Самоорганізація громадянського сектору часто 

спрямовується  за  принципом  «згори  донизу».  Такі  інституції контролюються 

«зверху»  ініціаторами  їх  утворення  з  єдиною  метою  –  відстоювати інтереси 

«господарів». Тому необхідно створювати сприятливі умови для зменшення 

дефіциту реальної («знизу догори») самоорганізації, тобто самоорганізації 

соціально активних громадян (підприємців, найманих працівників тощо). 

Подібна модель самоорганізації вимагає наявності реально функціонуючих 

інституцій, які забезпечують можливості для реалізації прав та інтересів її 

учасників. 
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Рекомендації 

 
Наведений вище аналіз ситуації в системі СТВ в українській 

промисловості переконливо свідчить, що модернізація СТВ потребує 

реалізації комплексного та багаторівневого підходу та залучення 

максимальної кількості ресурсів, в тому числі – соціальних ресурсів 

громадянського суспільства. З одного боку, неможливо ігнорувати гострі 

проблеми, що накопичились в сфері дотримання трудового законодавства 

(ситуація із виплатою заробітної платні та ін.). В той же час, постійно 

займатись «гасінням пожежі» також неможливо, бо без системної 

модернізації та переводу всієї системи взаємодії суб’єктів СТВ на якісно 

новий рівень ці проблеми також не можуть бути вирішеними остаточно – 

вони лише будуть накопичуватись та загострюватись. Виходячи з такого 

розуміння, наведені нижче практичні рекомендації основним сторонам 

соціального діалогу та суб’єктам СТВ щодо модернізації системи СТВ із 

залученням інститутів громадянського суспільства мають включати в себе 

три основні аспекти: 

1) рекомендації щодо формування системи конструктивної взаємодії 

між суб’єктами СТВ на основі принципів соціального діалогу та 

соціальної відповідальності, насамперед – шляхом відновлення 

довіри між суб’єктами та встановлення системи прозорої та 

ефективної комунікації щодо вирішення існуючих проблем, в тому 

числі за участі громадських об’єднань; 

2) рекомендації щодо вирішення (або, щонайменше, суттєвого 

пом’якшення) найбільш гострих та нагальних проблем в сфері СТВ, 

що безпосередньо призводять до зростаючої кількості трудових 

спорів та конфліктів. Невирішеність цих проблем фактично блокує 

будь-які спроби відновлення довіри та налагодження комунікації між 

суб’єктами СТВ; 

3) рекомендації щодо стимулювання конструктивної соціальної 

самоорганізації та соціальної активності суб’єктів СТВ як основного 

джерела соціальних інновацій, зокрема – через удосконалення 

системи колективно-договірного регулювання. 
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1. Рекомендації спільного характеру, що стосуються всіх суб’єктів 

системи СТВ 

 
1.1. Головним пріоритетом для всіх сторін СТВ має стати мирне 

врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) із застосуванням 

інституційних та публічних платформ оперативного діалогу для консолідації 

зусиль з подолання наслідків економічних потрясінь, ліквідації 

заборгованості по заробітній платі на конфліктогенних підприємствах, 

галузях, регіонах, для забезпечення умов гідної праці, продуктивності та 

успішності економічних реформ. І організаціям роботодавців, і профспілкам, 

і колективним представницьким органам необхідно зміцнити свою здатність 

взаємодіяти з Урядом та іншими соціальними партнерами, а також розвинути 

надання власних внутрішніх послуг своїм членам. 

На рівні розробки та реалізації державної соціальної політики 

необхідно за участі всіх суб’єктів соціального діалогу створювати сприятливі 

інституційні та комунікаційні умови для конструктивної і ефективної 

самоорганізації і взаємодії, закріплення соціально відповідальних стосунків 

між сторонами соціального діалогу на всіх рівнях, для формування 

позитивного «соціального капіталу» в системі СТВ, у тому числі в 

промисловості, для створення необхідних передумов для ефективної 

модернізації СТВ. 

1.2. Сприяти удосконаленню інституційної спроможності та 

нормативно-правового забезпечення соціального діалогу, з метою 

дотримання ратифікованих Україною конвенцій МОП та інших міжнародних 

документів, але з урахуванням національних особливостей і традицій, а 

також реального соціально-економічного стану держави, яка втратила 

частину своєї території і знаходиться у стані збройного конфлікту. Також 

необхідно постійно удосконалювати та всебічно сприяти розвитку механізмів 

трудової медіації, організації підготовки медіаторів, незалежних 

посередників, трудових арбітрів – у вирішенні цього завдання вельми 

ефективними можуть виявитись саме інститути громадянського суспільства, 

які мають значний досвід взаємодії з різноманітними соціальними 

суб’єктами. 

1.3. Систематично здійснювати збалансований вплив сторони 

роботодавців (бізнесу), профспілок та інститутів громадянського суспільства 
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на державну політику в соціальній, економічній та екологічній сферах в 

контексті досягнення Цілей сталого розвитку України-2030, на створення 

умов для реалізації принципів Гідної праці в Україні. 

1.4. Залучати кадровий потенціал науково-дослідницьких установ (вищі 

навчальні заклади, установи НАН України та ін.), громадських організацій, 

профспілок, об’єднань роботодавців до проведення відповідних науково- 

дослідних робіт із вивчення соціальних, соціально-психологічних, 

соціокультурних чинників, що впливають на функціонування сфери СТВ та 

розробки механізмів урахування їхнього впливу на взаємодію суб’єктів СТВ 

(зважаючи на принципову важливість та недостатню дослідженість цих 

чинників взаємодії суб’єктів СТВ). 

1.5. Сприяти створенню Єдиного інформаційного простору соціального 

діалогу в Україні (ЄІПСД) у взаємодії зі сторонами соціального діалогу та 

представниками громадянського сектору, науковими установами. 

1.6. Забезпечувати дослідження, розробку, адаптацію та впровадження 

дієвих комунікативних стратегій, спрямованих на створення ефективних 

систем комунікацій, підвищення довіри між суб’єктами СТВ та їхньої 

готовності до спільної дії щодо вирішення існуючих проблем в сфері СТВ. 

1.7. Модернізувати механізми обговорення та лобіювання рішень сторін 

соціального діалогу, що забезпечать ефективну реалізацію та захист 

соціальних, соціально-трудових прав та свобод людини і громадянина, 

збалансовану політику вирішення соціальних, економічних та екологічних 

проблем та підвищення індексу людського розвитку та збереження 

природного середовища. Зокрема розширити суб’єктність в системі 

соціального діалогу, в тому числі за рахунок нових інноваційних форм 

непрофспілкового представництва інтересів найманих працівників, в тому 

числі шляхом створення різноманітних інститутів громадянського 

суспільства. 

1.8. Сприяти активізації участі усіх учасників комунікацій у суспільстві 

шляхом організації та проведення відповідних тематичних круглих столів, 

конференцій та інших заходів, спрямованих на залучення їхнього потенціалу 

до вирішення проблем, пов’язаних з низькою ефективністю комунікацій в 

українському суспільстві. Відповідні заходи на регіональному та місцевому 

рівні доцільно організовувати на базі відповідних ресурсно-комунікаційних 

центрів. 
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1.9. Забезпечити своєчасність ухвалення, прийняття та реалізації 

основних документів колективно-договірного регулювання усіх рівнів – 

Генеральної угоди, галузевих та територіальних угод, колективних та 

трудових договорів на локальному (виробничому) рівні. 

1.10. Розвивати нові форми реалізації соціального діалогу, спрямовані на 

залучення більшої кількості суб’єктів СТВ, зокрема нового різновиду 

колективних угод – підгалузевих, у переговорах з укладення яких можуть 

брати участь нерепрезентативні всеукраїнські об’єднання організацій 

роботодавців, господарські об’єднання та громадські організації (їх 

об’єднання), що представляють інтереси роботодавців певного виду або 

кількох видів економічної діяльності. 

1.11. Забезпечити впровадження нової форми здійснення соціального 

діалогу – укладення соціальних пактів, які міститимуть домовленості сторін, 

у тому числі на національному і територіальному рівнях соціального діалогу, 

які дозволять ефективно вирішувати першочергові завдання соціально- 

економічної сфери, дозволяючи більш гнучко реагувати на складні кризові 

ситуації. Соціальний пакт орієнтований на вирішення конкретного завдання, 

що дозволяє сторонам діалогу у більш стислі строки досягти 

взаємоприйнятних домовленостей та більш ефективно взаємодіяти із 

вирішення конкретних проблем. 

1.12. Узгодити позиції сторін соціального діалогу щодо залучення до 

ведення переговорів із укладення колективних договорів, угод неурядових 

організацій з дорадчою та/або експертною функцією (виробити критерії 

участі, вимоги до представництва тощо) та розробити відповідні механізми 

забезпечення такої участі. 

1.13. Розвивати систему державно-приватного партнерства для сприяння 

захисту законних прав та інтересів державних і приватних партнерів у 

процесі реалізації спільних проектів. 

1.14. Розробити та впроваджувати конвенціональну систему 

комунікативної стратегії взаємодії між сторонами СТВ. 

1.15. При удосконаленні системи колективно-договірного регулювання 

доцільно врахувати досвід країн-членів ЄС, включивши до законодавства 

процедури розширення дії галузевих угод з урахуванням положень 

Рекомендації МОП № 91 про колективні договори, а саме: 



1 Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки):  
монографія / О.Ф. Новікова, М.Є. Дейч, О.В. Панькова та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – 

Донецьк, 2013. – 296 с., С. 242-247. 
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– щоб колективний договір охоплював достатньо представницьку, на 

думку компетентного органу влади, кількість відповідних роботодавців і 

працівників; 

– щоб вимога про поширення дії колективного договору, як загальне 

правило, виходила від однієї або кількох організацій працівників чи 

роботодавців, котрі беруть участь у договорі; 

– щоб роботодавцям і працівникам, на яких передбачається поширення 

колективного договору, було надано можливість висловити попередньо свої 

зауваження. 

 
2. Рекомендації для законодавчих та виконавчих органів державної 

влади1
 

 
2.1. Верховній Раді необхідно розглянути в першочерговому порядку 

законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо 

гарантування захисту трудових прав людини (права на страйк № 4639-д) з 

метою законодавчого забезпечення удосконалення норм щодо діяльності 

професійних спілок, організацій роботодавців та їх об’єднань. 

2.2. Кабінету Міністрів необхідно: 

- розробити та запровадити ефективні механізми контролю з боку 

державних органів за дотриманням основних прав і гарантій громадян на 

свободу об'єднання у профспілки та організації роботодавців, а також 

виявлення та усунення порушень Конвенції № 87; 

- доопрацювати та подати на розгляд Верховної Ради України до 1 

червня 2019 року проекти законів України: 1) про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення соціального діалогу; 2) про 

внесення змін до статті 34 Закону України «Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності» щодо подальшого використання майна профспілок, їх 

об'єднань колишнього Союзу РСР і Української РСР, придбаного до 24 

серпня 1991 року та розташованого на території України. 

2.3. Створити нову модель державного регулювання, яка буде 

передбачати чітко визначені способи державного регулювання та відповідні 

 



2 Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): 
монографія / О.Ф. Новікова, М.Є. Дейч, О.В. Панькова та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – 

Донецьк, 2013. – 296 с., С. 242-247. 
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ефективні інструменти (див. електронну Платформу ефективного 

регулювання – PRO1) для спрощення умов ведення бізнесу для усіх суб’єктів 

господарювання2. 

2.4. Запровадити ефективне регулювання, яке сприятиме становленню 

і розвитку цифрової економіки та цифрового суспільства через створення 

порталів електронних сервісів, що забезпечуватиме всебічне проникнення 

новітніх технологій, інтенсивне застосування найсучаснішого обладнання, 

реалізацію найбільш актуальних бізнес-процесів. Гармонізація українського 

законодавства у галузі ІКТ з регуляторними нормами Європейського Союзу 

дозволить нашій країні приєднатися до єдиного цифрового простору Європи 

та відкрити доступ вітчизняним підприємцям до більш ніж 500 млн. ринку 

ЄС з великою купівельною спроможністю, а також створить привабливі 

умови для зростання прямих іноземних інвестицій в економіку України. 

Комплексно визначити проблеми ринку та шляхи їх вирішення можна лише 

за участі бізнесу. З метою вироблення ефективних рішень стартує 

PROДіалог, націлений на залучення усіх зацікавлених сторін через онлайн- 

консультації та участь у круглих столах. Результати обговорення стануть 

основою для формування конкретних законодавчих змін. 

2.5. Ініціювати підготовку та узгодити зі сторонами СТВ внесення 

системних змін до законодавства в сфері соціального діалогу та колективно- 

договірного регулювання (Закон України «Про соціальний діалог», «Про 

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

профспілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори та 

угоди», "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань", «Про розвиток і державну 

підтримку малого та середнього підприємництва в Україні»; «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; «Про 

громадські об‘єднання»), розробити та ухвалити Закони України «Про 

соціальну відповідальність бізнесу», «Про  соціальну звітність підприємств», 

«Про  соціальний  аудит», де  приділити  окрему увагу питанням гармонізації 
 

 

 
 

1 Публічний Діалог. Платформа ефективного регулювання – PRO / Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://regulation.gov.ua/dialogue. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/835-19/page
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/835-19/page
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/835-19/page
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системи соціально-трудових відносин та забезпечення конструктивної 

комунікативної взаємодії суб’єктів СТВ. 

2.6. Забезпечити вироблення консолідованої позиції сторін соціального 

діалогу щодо стратегій економічного і соціального розвитку України на 

засадах соціально-відповідальної взаємодії з наданням узгоджених 

рекомендацій і пропозицій Президентові України, Верховній Раді України та 

Кабінету Міністрів України з питань формування і реалізації державної 

економічної та соціальної політики, регулювання трудових, економічних, 

соціальних відносин. Зокрема розробити та впровадити Національну 

стратегію розвитку соціальної відповідальності для всіх рівнів з визначенням 

особливостей її змісту та застосування в державі, регіоні, на виробництві, а в 

перспективі затвердити відповідну Національну програму щодо сприяння 

створенню системи державних інститутів, спрямованих на розвиток 

соціальної відповідальності, та забезпечення їхньої ефективної діяльності. 

2.7. Забезпечити формування та реалізацію моделей конкурентних 

переваг ділової та підприємницької поведінки, заснованої на принципах 

корпоративної соціальної відповідальності, зокрема творити механізми 

державної підтримки (державні замовлення, пільгові кредити, пріоритетність 

інвестування тощо) суб’єктів господарювання, які функціонують згідно з 

принципами соціальної відповідальності та забезпечують конструктивну та 

взаємовигідну взаємодію суб’єктів соціально-трудових відносин. 

2.8. Створити ресурсно-консультативні центри інформаційних, 

статистичних, аналітичних матеріалів з питань соціального діалогу та 

соціальної відповідальності в органах державної влади з метою 

впровадження в систему соціально-трудових відносин кращого вітчизняного 

й міжнародного досвіду ведення соціального діалогу, у першу чергу на 

промислових підприємствах. 

2.9. Виробити інструментарій оцінювання стану виконання спільних 

рішень, впровадивши систематичний моніторинг відстеження ситуації щодо 

забезпечення дієвого соціального діалогу у першу чергу на регіональному 

(або територіальному) та галузевому рівнях. 

2.10. Створювати умови для посилення впливу як бізнесу (вітчизняного 

товаровиробника), так і найманих працівників на урядову політику 

(можливість ефективно впливати на формування регуляторної, податкової, 

інвестиційної, соціальної та ін. політики). 
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2.11. Ввести диференційований в залежності від рівня укладання 

колективної угоди розмір штрафу за порушення положень колективних 

договорів і угод при збільшенні його максимального розміру (ст. 18 Закону 

України «Про колективні договори і угоди») для уникнення формального 

ставлення сторін соціального діалогу до участі у веденні переговорів, 

укладенні і виконанні колективних договорів і угод, а також враховуючи 

можливі соціальні наслідки порушення положень колективних договорів і 

угод. 

2.12. Розробити разом з ФПУ, ФРУ, НСПП механізми посилення 

контролю за виконанням домовленостей, закріплених у колективних 

договорах (виробничий рівень). Оптимальний варіант - через впровадження 

відповідного моніторингу організаціями громадянського суспільства. 

2.13. Підвищити статус соціального діалогу та розширити формат його 

учасників (наприклад «соціальний діалог +») при розгляді питань, які 

знаходяться в компетенції організацій громадянського суспільства в сфері 

екології та соціальної політики через: розширення функцій Національної 

тристоронньої соціально-економічної ради (НТСЕР), у тому числі щодо 

сприяння сталому розвитку; визначення в Конституції України НТСЕР як 

конституційного органу; обов’язковість розгляду пропозицій НТСЕР 

Верховною Радою України та КМУ; розширення складу НТСЕР за рахунок 

включення представників організацій громадянського суспільства, які 

займаються соціальною та екологічною політикою. 

2.14. Активізувати та забезпечити координацію роботи органів 

соціального діалогу на усіх рівнях, спільних засідань тристоронніх 

соціально-економічних рад (регіональних, територіальних, НТСЕР), 

громадських рад, обласних робочих груп, керівництва регіональних відділень 

НСПП для вироблення спільних рішень щодо ліквідації заборгованості з 

виплати заробітної плати працюючим на підприємствах регіонів та областей 

(у першу чергу конфліктогенних), а також для прийняття спільних рішень 

стратегічного характеру на принципах солідарної відповідальності. 

 
3. Рекомендації для профспілок 

 
3.1. Забезпечити організаційне й фінансове зміцнення всіх ланок 

профспілкової структури, чітке виконання ними статутних норм, додержання 
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внутрішньоспілкової дисципліни, принципів єдності та солідарності дій для 

зміцнення Сторони профспілок, яка здатна реально захищати права й 

інтереси людей, вести на рівних соціальний діалог. 

3.2. Підвищувати роль первинних профспілкових організацій – 

основної ланки профспілок, яка має реально й ефективно відстоювати 

інтереси людини найманої праці, захищати її права на виробничому рівні. 

3.3. Посилити захисну функцію профспілок на усіх рівнях для 

забезпечення трудових і соціально-економічних прав працівників, гідної 

оплати, безпечних умов праці, дотримання соціальних стандартів, надання 

правової допомоги членам профспілок; дуже важливою є матеріальна 

підтримка спілчан, сприяння у вирішенні їх життєво важливих та 

повсякденних проблем. 

3.4. В контексті модернізації системи взаємодії суб’єктів соціально- 

трудових відносин на основі принципів соціального діалогу та соціальної 

відповідальності профспілкам доцільно зосередитися на реалізації наступних 

основних напрямів діяльності1: 

– активна участь у забезпеченні розвиту соціального діалогу на всіх 

рівнях (підрозділів, підприємств, галузей, держави, міжнародних 

корпорацій); 

– участь у розробленні та повноцінній реалізації національних, 

місцевих і корпоративних соціальних програм; 

– контроль за діяльністю підприємств (особливо – крупних 

підприємств, які входять до складу ТНК), що діють на території України, з 

метою своєчасного виявлення та недопущення порушення соціально- 

економічних прав їх працівників; 

– участь у процесі перевірки соціальних звітів компаній з метою оцінки 

достовірності наданої ними інформації; 

– тісна співпраця з міжнародними профспілками з питань соціальної 

відповідальності; 

– навчання і заохочення членів профспілок у питаннях соціальної 

відповідальності, нормативно-правової підготовленості, екологічної 

грамотності, здорового способу життя, моральності. 

 
1 Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): 

монографія / О.Ф. Новікова, М.Є. Дейч, О.В. Панькова та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – 
Донецьк, 2013. – 296 с., С. 249. 
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3.5. Сприяти відновленню довіри з боку робітників шляхом реального 

захисту їхніх прав та інтересів, залучати робітників до своєї діяльності, 

підтримувати рівноправні партнерські відносини із керівництвом та 

власниками (співвласниками) підприємства – роботодавцями, у взаємодії з 

роботодавцями (власниками) - сприяти реалізації підприємством вимог до 

соціально відповідального ведення бізнесу. 

3.6. Брати активну участь у створенні таких умов в трудових 

колективах промислових підприємств, де працівник прагнув би якісно 

виконувати свої трудові обов’язки, раціонально використовувати і власні, і 

виробничі, матеріальні, енергетичні ресурси, дотримуватися моральних норм 

у відносинах в межах трудового колективу, із роботодавцем, іншими 

сторонами соціального діалогу, оточенням. 

3.7. Активно співпрацювати задля вирішення своїх завдань із 

непрофспілковими інститутами громадянського суспільства 

(правозахисними, експертними та ін.), як національними, так і 

міжнародними. 

3.8. Вести активну інформаційно-просвітницьку та реальну практичну 

роботу для підвищення рівня охоплення профспілковим членством (в першу 

чергу на підприємствах недержавної форми власності) з урахуванням 

актуальних проблем та інтересів працівників. 

3.9. Будувати реальний діалог із членами профспілок на всіх рівнях, 

забезпечувати системну діяльність із збору, узагальнення та аналізу 

інформації про потреби і побажання працівників, удосконалювати 

інформаційне висвітлення різних аспектів діяльності профспілок та її 

результатів. 

3.10. Оновити свою діяльність у відповідності із зміною світогляду, 

цінностей, засобів комунікації, повсякденних життєвих практик сучасних 

поколінь працівників, осучаснити імідж та напрями діяльності профспілок, в 

тому числі з урахуванням можливостей, які надають сучасні інформаційно- 

комунікаційні технології та соціальні медіа (соціальні мережі). 

3.11. Розробляти та впроваджувати у практику діяльності профспілок 

інноваційні форми роботи, зокрема надання консультацій (в тому числі 

онлайн) з питань захисту трудових прав, а в перспективі – з широкого кола 

юридичних питань, пов’язаних із сферою СТВ, в тому числі і у взаємодії із 

іншими інститутами громадянського суспільства. 
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3.12. Сприяти поширенню серед роботодавців та найманих працівників 

«історій успіху» - прикладів впровадження ініціатив робітників з 

демонстрацією економічного ефекту впровадження для підприємства та 

колективу. 

 
4. Рекомендації для роботодавців та їх об’єднань 

 
4.1. Орієнтуватися в своїй діяльності на створення сприятливого 

середовища для інвестицій та раціональної господарської діяльності як 

одного із найактуальніших пріоритетів для сторони роботодавців. Чітко 

дотримуватися норм і принципів соціального діалогу та соціальної 

відповідальності при взаємодії з іншими сторонами СТВ. 

4.2. Створювати і підтримувати на підприємствах сприятливий 

морально-психологічний клімат, який сприяє підвищенню довіри до 

власника та адміністрації, посилює і розвиває відповідальність працівників за 

результати своєї праці, стимулює дбати за благополуччя підприємства. 

4.3. Забезпечувати своєчасне інформування працівників щодо процесів 

укладення та виконання колективних переговорів, наводити аргументацію 

тих чи інших рішень, економічні розрахунки і прогноз наслідків – для 

формування довіри між сторонами соціального діалогу та забезпечення 

відкритості та прозорості їхньої взаємодії. 

4.4. Впроваджувати систему соціальної відповідальності бізнесу (СВБ), 

сприяти поширенню на підприємствах норм СВБ, корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ), корпоративної культури. 

4.5. Займати активну та конструктивну позицію щодо вирішення 

проблем територій, на яких працюють підприємства, зокрема участь у 

розробці та реалізації місцевих, регіональних та національних програм і 

стратегій розвитку, забезпечення гідної праці, сталого розвитку територій та 

ін. 

4.6. Сприяти налагодженню ефективного обміну інформацією між 

об’єднаннями роботодавців та їх учасниками, залучати до членства у 

об’єднаннях роботодавців нових підприємств і підприємців. 

4.7. Створювати в країні сприятливе середовище для забезпечення 

балансу «Великий бізнес (роботодавці та представники працівників) – 

середній бізнес – малий бізнес» (з урахуванням економічної та соціальної 
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ролі кожного з сегментів з відповідним представництвом інтересів кожного 

сегменту в рамках соціального діалогу). 

4.8. Сприяти розвитку інституту соціального діалогу на засадах 

соціальної відповідальності (тобто системи соціально-відповідального 

партнерства) з метою запобігання ризиків дестабілізації СТВ, формування й 

реалізації ефективної соціально-економічної політики держави, галузей, 

підприємств, особливо в зонах локалізації конфліктогенності. 

4.9. Сприяти консолідованій взаємодії усіх ланок представництва 

сторони роботодавців для ефективного розв’язання соціально-економічних 

проблем для ефективного соціального діалогу. 

4.10. Розширювати соціальну базу та членство роботодавців в 

організаціях роботодавців для збільшення репрезентації інтересів якомога 

більшої їх кількості (з метою приведення структури соціальних партнерів у 

відповідність одна до одної). 

4.11. Підтримати протягом визначеного терміну на державному рівні 

(але без прямого втручання в їхню діяльність) тих організацій роботодавців, 

що не входять до наявних об'єднань організацій роботодавців, але довели 

свою активність у захисті інтересів своїх членів у соціально-трудових 

відносинах (з метою удосконалення структури та інноваційного оновлення 

діяльності організацій роботодавців). Це відповідає Конвенції МОП №98. 

Такий підхід посилить конкуренцію, створить нові механізми партнерської 

взаємодії та інтенсифікує соціальний діалог, скоротить у рази час його 

формування відповідно до європейських засад тощо. 

4.12. Лобіювати внесення змін до законодавства про колективні 

договори і угоди щодо поширення дії галузевих та територіальних угод на всі 

підприємства галузі та території відповідно (за умови належного 

інформування підприємств про початок і процес колективних переговорів, а 

також забезпечення квотного представництва підприємств різних розмірів і 

форм власності при укладенні угоди). 
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5. Рекомендації для Національної служби посередництва та примирення 

(НСПП) 

 
5.1. Забезпечити участь НСПП у підготовці колективних договорів на 

рівні експертної оцінки їхнього змісту у відповідності з нормами трудового 

законодавства. 

5.2. Розширити можливості НСПП, її регіональних відділень щодо 

своєчасного виявлення конфліктогенних галузей та підприємств, обстеження 

конфліктогенних підприємств, налагодження комунікацій зі сторонами 

соціально-трудових відносин (у локальному чи розширеному форматі). 

5.3. Сприяти стабілізації системи СТВ, збалансуванню інтересів сторін 

соціально-трудових відносин на усіх рівнях через виконання кожною 

стороною своїх зобов’язань у межах Генеральної Угоди, галузевих, 

регіональних та територіальних угод, колективних договорів, нести 

відповідальність за дестабілізацію і деструктивні наслідки неправової і 

нерегламентованої поведінки, за пряме порушення норм трудового 

законодавства. 

5.4. Виробити та запровадити ефективний механізм швидкого 

реагування на проблеми, які накопичуються на підприємствах промисловості 

в регіонах і галузях локалізації соціально-трудової конфліктності, 

передбачити чіткий механізм затребування відповідальності за бездіяльність  

і несвоєчасне реагування. 

5.5. Сформувати систему профілактичних заходів щодо попередження і 

мінімізації наслідків соціально-трудових спорів (конфліктів) через 

затребування виконання сторонами СТВ вимог правової і соціальної 

відповідальності. 

5.6. Удосконалювати механізми визначення представництва та 

репрезентативності сторін СТВ в системі колективно-договірного 

регулювання у рамках переговорів та укладення угод. 

5.7. Забезпечувати реалізацію соціального діалогу на основі переходу 

до кластерної моделі (створення кластерів галузей, які об’єднуватимуть 

суміжні галузі економіки), що частково розв’язує проблему подеколи 

відсутності реально функціонуючої сторони роботодавців в окремих галузях 

(з метою стимулювання розвитку сторони роботодавців на галузевому рівні). 

5.8. Розширити сферу діяльності регіональних відділень НСПП з метою 

активізації конструктивної самоорганізації та взаємодії суб’єктів СТВ та 

підвищення довіри між ними, зокрема шляхом укладання Угод про 



83  

співпрацю між Представницькими органами профспілок (Конфедерацією), 

Роботодавців з регіональними відділеннями Національної служби 

посередництва та примирення України (НСПП) з метою об'єднання зусиль, 

спрямованих на поліпшення стану СТВ між працівниками і роботодавцями, 

запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), 

сприяння їх своєчасному і справедливому вирішенню. Такі Угоди мають 

включати заходи: 

– надання безкоштовних консультацій представникам сторін СТВ 

промислових підприємств з питань законодавчого регулювання СТВ, а також 

порядку вирішення КТС(к) і попередження їх виникнення; 

– організація спільних виїздів на промислові підприємства з метою 

вивчення стану СТВ, виконання положень і зобов’язань, що містяться в 

укладених колективних договорах, особливо в колективах, де рівень 

конфліктної напруженості є високим через порушення вимог законодавства 

про працю або невиконання положень колективних договорів; 

– сприяння підвищенню правової культури сторін СТВ шляхом 

проведення консультацій, спільних нарад, круглих столів та інших заходів, 

розробки методичних матеріалів з питань організації, проведення та участі у 

вирішенні колективних трудових спорів та конфліктів; 

– сприяння подальшому розвитку територіально-галузевої,  

регіональної системи тристороннього соціального-відповідального 

партнерства; 

– проведення моніторингу стану СТВ на підприємствах основних 

галузей промисловості в кожній області для оцінки стану дотримання 

законодавства про працю, положень Територіальної угоди, колективних 

договорів (угод) з метою виявлення зон локалізації конфліктної напруженості 

на промислових підприємствах, де має місце погіршення стану СТВ, що 

може привести до виникнення колективних трудових спорів та конфліктів чи 

акцій протесту; 

– надання правової допомоги первинним організаціям профспілок щодо 

практичного застосування Закону України "Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)", нормативно-правової бази НСПП 

в процесі попередження загострення суперечок між сторонами СТВ і при 

вирішенні колективних трудових спорів. 

5.9. Ініціювати створення та забезпечити функціонування на базі 

НСПП та за участі всіх суб’єктів СТВ (насамперед – створюваних ними 

інститутів громадянського суспільства: профспілок, об’єднань роботодавців) 
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системи моніторингу стану СТВ на промислових підприємствах. Для 

ефективного виявлення конфліктогенних підприємств, забезпечення 

профілактики та запобігання виникненню колективних трудових спорів 

(конфліктів), регіональним відділенням НСПП України в рамках цієї системи 

моніторингу необхідно: 

– проводити роботу по підтвердженню репрезентативності суб’єктів 

соціального діалогу області на територіальному рівні відповідно до Закону 

України «Про соціальний діалог в Україні», видачу Свідоцтв підтвердження 

критеріям репрезентативності організаціям профспілок та організаціям 

роботодавців; 

– розробляти та розповсюджувати методичні рекомендації щодо 

розв'язання найбільш гострих питань, які дестабілізують стан СТВ на 

підприємствах області, галузі відповідним сторонам соціального діалогу; 

– створювати та розширювати ресурси інформаційно-консультаційних 

центрів, трудового арбітражу, медіації; 

– надавати представникам Сторін СТВ систематичні консультації, 

роз’яснення та рекомендації, які сприяють стабілізації соціально-трудових 

відносин на рівні локалізації конфлікту; 

– виявляти та своєчасно проводити обстеження конфліктогенних 

підприємств, надсилати інформаційні запити сторонам соціально-трудових 

відносин на виробничому рівні, організовувати узгоджувальні зустрічі із 

сторонами СТВ та соціального діалогу (у локальному чи розширеному 

форматі); 

– проводити необхідні роз’яснення та надавати письмові рекомендації 

щодо подальшого здійснення примирних процедур та вжиття заходів, 

спрямованих на вирішення вимог найманих працівників промислових 

підприємств; 

– у зонах локалізації конфліктної напруженості, при дестабілізації 

стану СТВ у промисловості створити у кожному регіональному відділенні 

НСПП базу даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем 

конфліктності, особливо промислово розвинутих регіонів України і там, де 

кількісні показники трудової конфліктності є високими. 

5.10. Забезпечити інформаційну відкритість діяльності НСПП та 

своєчасне здійснення аналітично-інформаційної діяльності для формування 

комунікаційно-інформаційного простору ефективного здійснення 

соціального діалогу. 
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