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ТЕМА 9. Колективно-договірне регулювання та 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) 

у соціально-трудових відносинах 

 

9.1. Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин. 

9.2. Колективні трудові спори (конфлікти) та шляхи їх вирішення. 

9.3. Роль Національної служби посередництва і примирення у 

вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів). 

 

9.1. Колективно-договірне регулювання 

соціально-трудових відносин 

 

Однією з найважливіших форм соціального діалогу є колективні 

переговори, які проводяться з метою укладення колективних договорів 

і угод. Отож, важливим напрямом здійснення ефективного соціального 

діалогу є колективно-договірний процес, спрямований на поєднання 

потреб та інтересів соціальних партнерів задля забезпечення 

соціального миру та злагоди в суспільстві. Постійне співробітництво 

сторін у ході ведення переговорів дає можливість їм співпрацювати 

під час реалізації досягнутих домовленостей. Саме через механізм 

колективно-договірного регулювання узгоджуються найбільш актуальні 

проблеми щодо реалізації соціально-економічної політики, насамперед, у 

сфері праці та зайнятості, робочого часу й охорони праці, відпочинку 

та захисту працівників, стосовно запровадження соціальних стандартів 

тощо. 

Сучасна нормативно-правова база з питань ведення колективних 

переговорів і укладання колективних договорів та угод, яка  

складається з конвенцій і рекомендацій МОП та нормативно-правових 

актів України, надає колективним договорам і угодам регулятивну 

функцію. 

Конвенцією МОП № 98 «Про застосування принципів права на 

організацію і ведення колективних переговорів» (1949 р.) передбачено 

право профспілок на ведення колективних переговорів. У цьому 

документі вказано на необхідність вжиття заходів для заохочення і 

сприяння повному розвиткові й використанню процедури ведення 

переговорів на добровільних засадах між роботодавцями, з одного 

боку, та працівниками, з іншого боку, із метою регулювання умов 

праці шляхом укладення колективних договорів. 
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Для процесу колективно-договірного регулювання важливими є 

також положення Конвенції МОП № 154 «Про сприяння колективним 

переговорам» (1981 р.) та відповідної Рекомендації № 163 (1981 р.). 

Відповідно до Конвенції МОП № 154, колективні переговори – це 

всі переговори, що проводяться між роботодавцем, групою 

роботодавців або організаціями роботодавців, з одного боку, та 

організаціями працівників – з іншого, із метою визначення умов праці 

й зайнятості; регулювання відносин між роботодавцями та 

працівниками; регулювання відносин між роботодавцями (їх 

організаціями) та організаціями працівників. 

Рекомендація № 163 більш детально визначає засоби сприяння 

колективним переговорам. Потрібно вживати відповідних до 

національних умов заходів із метою сприяння створенню та розвитку 

на добровільних засадах вільних, незалежних і представницьких 

організацій роботодавців та працівників. 

Відповідно до Рекомендації МОП № 91 «Щодо колективних 

договорів» (1951 р.), колективний договір – це будь-яка письмова 

угода щодо умов праці та найму, яка укладається, з одного боку, між 

роботодавцем, групою роботодавців або організаціями роботодавців і, 

з іншого боку, представницькими організаціями працівників або 

представниками самих працівників. 

Відповідно до чинного національного законодавства, колективні 

договори й угоди є правовими актами, які укладаються з метою 

регулювання трудових і соціально-економічних відносин між 

найманими працівниками і роботодавцями та встановлюють гарантії 

для працівників.  

Правові засади розробки, укладення та виконання колективних 

договорів і угод визначаються Кодексом законів про працю України 

(глава II «Колективний договір») та Законом України від 01.07.1993 р. 

«Про колективні договори і угоди». 

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності, їх 

структурних підрозділах, а також у фізичних осіб, які використовують 

найману працю. Сторонами колективного договору виступають: 

роботодавець та профспілковий орган або представник працівників, 

обраний і вповноважений трудовим колективом. 

Угода укладається на національному (генеральна угода), галузевому 

(галузева, міжгалузева угода), територіальному (територіальна угода) 

рівнях на дво- або тристоронній основі. 
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Сторонами генеральної угоди виступають: профспілкова сторона, 

суб’єктами якої є об’єднання професійних спілок, що мають статус 

всеукраїнських; сторона роботодавців, суб’єктами якої є об’єднання 

організацій роботодавців, що мають статус всеукраїнських; сторона 

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

Сторонами галузевої (міжгалузевої) угоди виступають: профспілкова 

сторона, суб’єктами якої є всеукраїнські профспілки та їх об’єднання, 

що діють у межах певного виду або кількох видів економічної 

діяльності; сторона роботодавців, суб’єктами якої є всеукраїнські 

об’єднання організацій роботодавців, що діють у межах певного виду 

або кількох видів економічної діяльності; сторона органів виконавчої 

влади, суб’єктами якої є відповідні центральні органи виконавчої 

влади.  

Сторонами територіальної угоди виступають: профспілкова  

сторона, суб’єктами якої є профспілки відповідного рівня та їх 

об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці; сторона роботодавців, суб’єктами якої є 

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

відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сторона органів 

виконавчої влади, суб’єктами якої є місцеві органи виконавчої влади, 

що діють на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці. На території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці стороною соціального діалогу можуть бути органи місцевого 

самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством.  

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх 

компетенції. У колективному договорі встановлюються взаємні  

зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, 

соціально-економічних відносин, зокрема: 

– зміни в організації виробництва і праці; 

– забезпечення продуктивної зайнятості; 

– нормування й оплати праці, установлення форм, системи, 

розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, 

надбавок, премій та ін.); 

– установлення гарантій, компенсацій, пільг; 

– участі трудового колективу у формуванні, розподілі і 

використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це 

передбачено статутом); 

– режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; 

– умов й охорони праці; 
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– забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного 

обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; 

– гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких 

організацій працівників; 

– умов регулювання фондів оплати праці та встановлення 

міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; 

– забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

– заборона дискримінації. 

Крім того, колективний договір може передбачати додаткові, 

порівняно з чинним законодавством і угодами, гарантії, соціально-

побутові пільги. 

Зміст угод визначається сторонами в межах їх компетенції на 

відповідному рівні. 

Угодою на національному рівні регулюються основні принципи і 

норми реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин, 

зокрема щодо: 

– гарантій праці і забезпечення продуктивної зайнятості;  

– мінімальних соціальних гарантій оплати праці і доходів усіх 

груп і верств населення, які забезпечували б достатній рівень життя;  

– розміру прожиткового мінімуму, мінімальних нормативів;  

– соціального страхування;  

– трудових відносин, режиму роботи і відпочинку;  

– умов охорони праці і навколишнього природного середовища;  

– задоволення духовних потреб населення;  

– умов зростання фондів оплати праці та встановлення  

міжгалузевих співвідношень в оплаті праці; 

– забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;  

– заборона дискримінації. 

Угодою на галузевому рівні регулюються галузеві норми, зокрема 

щодо:  

– нормування й оплати праці, установлення для підприємств 

галузі (підгалузі) мінімальних гарантій заробітної плати відповідно до 

кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки по мінімальній межі та 

мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки, 

умов праці окремих професійних груп і категорій працівників галузі 

(підгалузі);  

– установлення мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, 

пільг у сфері праці і зайнятості;  

– трудових відносин;  
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– умов і охорони праці;  

– житлово-побутового, медичного, культурного обслуговування, 

організації оздоровлення і відпочинку;  

– умов зростання фондів оплати праці; 

– установлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень 

в оплаті праці; 

– забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;  

– заборона дискримінації.  

Галузева угода не може погіршувати становище працівників, 

порівняно з генеральною угодою. 

Угоди на територіальному рівні регулюють норми соціального 

захисту найманих працівників підприємств, включають вищі, порівняно з 

генеральною угодою, соціальні гарантії, компенсації, пільги. 

Положення колективного договору поширюються на всіх  

працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами 

профспілки, і є обов’язковими як для роботодавця, так і для 

працівників підприємства. Положення генеральної, галузевої (між-

галузевої), територіальної угод діють безпосередньо і є обов’язковими 

для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали 

угоду. 

Колективний договір, угода набирають чинності з дня їх 

підписання представниками сторін або з дня, зазначеного в 

колективному договорі, угоді. Після закінчення строку дії колективний 

договір, угода продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть 

новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено 

договором, угодою. Колективний договір, угода зберігають чинність у 

разі зміни складу, структури, найменування роботодавця, від імені 

якого укладено цей договір, угоду.  

У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає 

чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути 

переглянутий за згодою сторін. У разі зміни власника підприємства 

чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, 

але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати 

переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного 

колективного договору. У разі ліквідації підприємства колективний 

договір діє протягом усього строку проведення ліквідації. На 

новоствореному підприємстві колективний договір укладається за 

ініціативою однієї зі сторін у тримісячний термін після реєстрації 

підприємства, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після 
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рішення про заснування підприємства, якщо не передбачено його 

реєстрацію. Усі працюючі, а також щойно прийняті на підприємство 

працівники повинні бути ознайомлені з колективним договором 

роботодавцем.  

Галузеві (міжгалузеві) і територіальні угоди підлягають повідомній 

реєстрації центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної 

політики, а колективні договори і територіальні угоди іншого рівня 

реєструються місцевими органами виконавчої влади. 

Укладенню колективного договору, угоди передують колективні 

переговори. Будь-яка зі сторін не раніш як за три місяці до закінчення 

строку дії колективного договору, угоди або у строки, визначені цими 

документами, письмово повідомляє інші сторони про початок 

переговорів. Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати 

переговори. Порядок ведення переговорів із питань розробки, 

укладення або внесення змін до колективного договору, угоди 

визначається сторонами й оформлюється відповідним протоколом. Для 

ведення переговорів і підготовки проектів колективного договору, 

угоди утворюється робоча комісія з представників сторін. Склад цієї 

комісії визначається сторонами. Сторони можуть переривати переговори з 

метою проведення консультацій, експертиз, отримання необхідних 

даних для вироблення відповідних рішень і пошуку компромісів. 

Сторони колективних переговорів зобов’язані надавати учасникам 

переговорів усю необхідну інформацію щодо змісту колективного 

договору, угоди. Учасники переговорів не мають права розголошувати 

дані, що є державною або комерційною таємницею, і підписують 

відповідні зобов’язання. Робоча комісія готує проект колективного 

договору, угоди з урахуванням пропозицій, що надійшли від 

працівників, трудових колективів галузей, регіонів, громадських 

організацій, і приймає рішення, яке оформлюється відповідним 

протоколом.  

Для врегулювання розбіжностей під час ведення колективних 

переговорів сторони використовують примирні процедури. Якщо в 

ході переговорів сторони не дійшли згоди з незалежних від них 

причин, то складається протокол розбіжностей, до якого вносяться 

остаточно сформульовані пропозиції сторін про заходи, необхідні для 

усунення цих причин, а також про строки відновлення переговорів. 

Протягом трьох днів після складання протоколу розбіжностей сторони 

проводять консультації, формують зі свого складу примирну комісію, 

а в разі недосягнення згоди звертаються до посередника, обраного 
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сторонами. Примирна комісія або посередник у термін до семи днів 

розглядає протокол розбіжностей і виносить рекомендації щодо суті 

спору.  

У разі недосягнення згоди між сторонами щодо внесення 

рекомендації допускається організація та проведення страйків у 

порядку, що не суперечить законодавству України. Для підтримки 

своїх вимог під час проведення переговорів щодо розробки, укладення 

чи зміни колективного договору, угоди профспілки, інші уповноважені 

працівниками органи можуть проводити у встановленому порядку 

збори, мітинги, пікетування, демонстрації.  

Проект колективного договору обговорюється в трудовому 

колективі і виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) 

трудового колективу. У разі, якщо збори (конференція) трудового 

колективу відхилять проект колективного договору або окремі його 

положення, сторони відновлюють переговори для пошуку необхідного 

рішення. Термін цих переговорів не повинен перевищувати 10 днів. 

Після цього проект у цілому виноситься на розгляд зборів 

(конференції) трудового колективу. Після схвалення проекту  

колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового 

колективу він підписується уповноваженими представниками сторін 

не пізніш як через 5 днів із моменту його схвалення, якщо інше не 

встановлено зборами (конференцією) трудового колективу. Угода 

підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як 

через 10 днів після завершення колективних переговорів.  

Контроль за виконанням колективного договору, угоди проводиться 

безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними 

представниками. У разі здійснення контролю сторони зобов’язані 

надавати необхідну для цього наявну інформацію. Сторони, що 

підписали колективний договір, угоду, щорічно в строки, передбачені 

колективним договором, угодою, звітують про їх виконання. Щодо 

осіб, які представляють роботодавців чи профспілки або інші 

уповноважені трудовим колективом органи й ухиляються від участі в 

переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного 

договору, угоди, або навмисно порушили визначений законодавством 

строк, або не забезпечили роботу відповідної комісії у визначені 

сторонами строки, накладається штраф до десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, і вони несуть також дисциплінарну 

відповідальність аж до звільнення з посади. На осіб, які представляють 

роботодавця чи профспілки або інші уповноважені трудовим 
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колективом органи і з вини яких порушено чи не виконано 

зобов’язання щодо колективного договору, угоди, накладається штраф 

до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони також 

несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади. На 

вимогу профспілок, іншого уповноваженого трудовим колективом 

органу роботодавець зобов’язаний вжити заходів, передбачених 

законодавством, до керівника, із вини якого порушуються чи не 

виконуються зобов’язання щодо колективного договору, угоди. 

Теорія і практика колективно-договірного регулювання соціально-

трудових відносин засвідчує, що цей процес повинен здійснюватися, 

виходячи з таких принципів: 

– дотримання норм законодавства; 

– повноважність представників сторін; 

– рівноправність сторін; 

– свобода вибору й обговорення питань, які становлять предмет 

переговорів і зміст колективних договорів і угод; 

– добровільність прийняття зобов’язань; 

– реальність виконання зобов’язань; 

– систематичність контролю і відповідальність сторін за виконання 

колективного договору й угоди. 

Колективний договір посідає в системі колективно-договірного 

регулювання соціально-трудових відносин нижчий рівень, однак саме 

на локальному рівні є особливо важливим укладення договору, яким 

регулюються трудові і соціально-економічні відносини між найманими 

працівниками та роботодавцями. 

На підприємствах недержавної форми власності керівники доволі 

часто ухиляються від укладення колективних договорів, що позбавляє 

найманих працівників належного соціального захисту та відповідних 

гарантій. Таке становище пов’язано з відсутністю принциповості та 

вимогливості з боку профспілок, які мають необхідні для цього 

повноваження. Якщо договори й укладаються, то вони мають 

формальний характер. Недосконалий механізм контролю за  

укладанням колективних договорів та низька відповідальність сторін 

роблять колективно-договірний процес на локальному рівні неефективним.  

У результаті дослідження, проведеного в рамках Проекту  

технічного співробітництва МОП «Україна: сприяння реалізації 

основних принципів та прав у світі праці», установлено, що головною 

причиною невиконання колективного договору на підприємстві 

респонденти вважають обмеженість ресурсів підприємства, другою –  
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недостатню роботу правління (дирекції) підприємства щодо 

колективно-договірного процесу, третьою – байдужість членів 

профспілки. Отже, хоча колективно-договірне регулювання має місце 

у сфері соціально-трудових відносин, воно не стало досконалим 

механізмом узгодження інтересів сторін соціального діалогу щодо 

найбільш актуальних проблем у реалізації соціально-економічної 

політики. 

 

9.2. Колективні трудові спори (конфлікти) та шляхи їх вирішення 

 

У процесі взаємодії сторін і суб’єктів соціально-трудових відносин 

часто виникають різного роду непорозуміння, розбіжності. Саме 

виходячи з протилежності інтересів, між сторонами і суб’єктами 

соціально-трудових відносин виникають колективні трудові спори 

(конфлікти) із приводу соціально-трудових відносин та умов їх 

забезпечення. На сьогодні ці явища займають важливе місце в системі 

колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин та 

у становленні і розвитку соціального діалогу. 

Колективні трудові спори (конфлікти) і соціальний діалог – це 

єдиний нерозривний процес. Наявність спору (конфлікту) у соціально-

трудовій сфері – об’єктивне і закономірне явище, яке не обов’язково 

загрожує соціально-економічній та політичній системам, а й стимулює 

розвиток суспільства.  

Відповідно до Закону України від 03.03.1998 р. «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», колективний 

трудовий спір (конфлікт) – це розбіжності, що виникли між 

сторонами соціально-трудових відносин щодо:  

– установлення 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.  

Причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) 

відрізняються залежно від виду економічної діяльності та рівня, на 

якому здійснюється взаємодія сторін соціально-трудових відносин. 

Разом із цим, серед основних причин виникнення колективних 

трудових спорів (конфліктів) можна виділити заборгованість із 

заробітної плати та її несвоєчасну виплату, неналежний рівень оплати 
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праці, надання відпусток без збереження заробітної плати, масові 

звільнення найманих працівників, невиконання колективного 

договору, закриття підприємств тощо. 
Правовою базою для вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів) є конвенції і рекомендації МОП та нормативно-правові 
акти України. 

У Рекомендації № 92 «Щодо добровільного примирення та 
арбітражу» (1951 р.) йде мова про процедуру добровільного  
примирення, яка повинна бути безкоштовною й оперативною та 
доступною для запобігання виникненню трудових конфліктів і їх 
вирішення. Наголошується також на тому, що повинні бути вжиті 
заходи, спрямовані на те, щоб ця процедура могла розпочатися за 
ініціативою будь-якої сторони, що бере участь у конфлікті. Якщо за 
згодою з усіма зацікавленими сторонами трудовий конфлікт 
передається на примирення чи арбітраж, то сторони повинні  
утримуватися від страйків та локаутів, поки тривають ці процедури. 

Іншими важливими документами, які регулюють питання 
вирішення колективних трудових конфліктів, є Конвенція МОП  
№ 154 «Про сприяння колективним переговорам» (1981 р.) та відповідна 
Рекомендація № 163 (1981 р.). У них йде мова про вжиття заходів, що 
відповідають національним умовам, щоб органи і процедури 
врегулювання трудових конфліктів створювалися таким чином, аби 
сприяти колективним переговорам.  

Механізм вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) 
регулюється Законом України від 03.03.1998 р. «Про порядок 
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». 

Сторонами колективного трудового спору (конфлікту) є наймані 
працівники чи профспілка (їх об’єднання) та роботодавець (їх 
організації або об’єднання) чи органи виконавчої влади. 

Колективний трудовий спір (конфлікт) може виникнути в процесі 
взаємодії сторін соціально-трудових відносин на локальному, 
територіальному, галузевому та національному рівні. 

Вимоги найманих працівників, профспілок стосуються питань 
установлення 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. 

Вимоги найманих працівників на локальному рівні формуються і 

затверджуються загальними зборами (конференцією) найманих  

працівників або формуються шляхом збирання підписів. 
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Вимоги найманих працівників на галузевому, територіальному чи 
національному рівнях формуються і затверджуються: 

– рішенням виборного органу відповідної профспілки, об’єднанням 
профспілок (у випадках, коли інтереси найманих працівників  
представляє профспілка, об’єднання профспілок); 

– конференцією представників підприємств, установ, організацій, 
обраних зборами (конференцією) працівників підприємств, установ, 
організацій, які перебувають у стані трудового спору (у випадках, коли 
інтереси найманих працівників представляють інші уповноважені 
ними організації). 

Вимоги найманих працівників, профспілки чи об’єднання 
профспілок оформлюються відповідним протоколом та надсилаються 
роботодавцю або уповноваженому ним органу (представнику), який 
зобов’язаний розглянути їх і повідомити іншу сторону про своє 
рішення у триденний строк із дня одержання вимог. Якщо задоволення 
вимог виходить за межі компетенції роботодавця або уповноваженого 
ним органу (представника), він зобов’язаний у триденний строк 
надіслати вимоги на розгляд до вищестоящого органу управління, 
повідомивши про це представницький орган найманих працівників або 
профспілки. При цьому загальний строк розгляду вимог і прийняття 
рішення, незалежно від кількості інстанцій, де вони розглядалися, не 
повинен перевищувати тридцяти днів, а в кожній із них – трьох днів. 

Рішення роботодавця або уповноваженого ним органу  
(представника) має бути викладене в письмовій формі і разом із 
соціально-економічним обґрунтуванням надіслане уповноваженому 
представницькому органу найманих працівників або профспілки. 

Колективний трудовий спір (конфлікт) виникає з моменту, коли 

уповноважений представницький орган найманих працівників або 

профспілки одержав від роботодавця або уповноваженого ним органу 

(представника) повідомлення про повну або часткову відмову в 

задоволенні колективних вимог і прийняв рішення про незгоду з таким 

рішенням, або коли строки розгляду вимог закінчилися, а відповіді не 

надійшло. Про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) 

орган, який представляє інтереси найманих працівників або  

профспілки, зобов’язаний у триденний строк письмово проінформувати: 
– роботодавця; 
– місцевий орган виконавчої влади; 
– орган місцевого самоврядування за місцем знаходження  

підприємства; 
– Національну службу посередництва і примирення. 
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Вирішення колективного трудового спору (конфлікту) передбачає 

ряд послідовних та обов’язкових процедур, у яких окрім сторін 

соціально-трудових відносин можуть брати участь примирна комісія за 

участю чи без участі незалежного посередника, трудовий арбітраж, 

Національна служба посередництва і примирення. 

Колективний спір (конфлікт) розглядається: 

1) примирною комісією – із питань установлення нових або зміни 

існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту й 

укладення або зміни колективного договору, угоди; 

2) трудовим арбітражем: 

– у разі неприйняття примирною комісією рішення в установлені 

строки (на локальному рівні – у п’ятиденний; на галузевому та 

територіальному рівнях – десятиденний; на національному рівні – 

п’ятнадцятиденний строк із моменту утворення комісій); 

– із питань виконання колективного договору, угоди або окремих 

їх положень та невиконання вимог законодавства про працю. 

Примирна комісія – це орган, призначений для вироблення 

рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового 

спору (конфлікту) та складається із представників сторін.  

Примирна комісія утворюється за ініціативою однієї зі сторін на 

локальному рівні – у триденний, на галузевому, територіальному рівні – 

у п’ятиденний, на національному рівні – у десятиденний строк із 

моменту виникнення колективного трудового спору (конфлікту) з 

однакової кількості представників сторін. Розгляд колективних 

трудових спорів (конфліктів) і прийняття рішення, що має для сторін 

обов’язкову силу для виконання, повинно відбутися відповідно до 

рівнів спору – у п’ятиденний, десятиденний та п’ятнадцятиденний 

строк із моменту утворення комісій.  

У разі потреби примирна комісія до свого складу може залучати 

незалежного посередника – визначену за спільним вибором сторін 

особу, яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню 

переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією  

взаємоприйнятного рішення.  

Сторони колективного трудового спору (конфлікту) можуть 

звернутися до Національної служби посередництва і примирення з 

проханням щодо надання кандидатури незалежних посередників. 

Трудовий арбітраж – це орган, який формується із залучених 

сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті 

трудового спору (конфлікту).  
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Трудовий арбітраж утворюється з ініціативи однієї зі сторін або 

незалежного посередника в триденний строк. Його кількісний і 

персональний склад визначається за згодою сторін.  

Як і у випадку з незалежним посередником, сторони колективного 

трудового спору (конфлікту) можуть звернутися до Національної 

служби посередництва і примирення з проханням щодо надання членів 

трудового арбітражу. 

Трудовий арбітраж розглядає колективний трудовий спір  

(конфлікт) з обов’язковою участю представників сторін і в необхідних 

випадках – представників інших зацікавлених органів та організацій. 

Рішення повинно бути прийняте в десятиденний строк із дня його 

створення, однак цей термін за рішенням більшості членів трудового 

арбітражу може бути продовжено до двадцяти днів.  

Рішення трудового арбітражу про вирішення колективного 

трудового спору (конфлікту), як і рішення примирної комісії, є 

обов’язковим для виконання, якщо сторони про це попередньо 

домовилися.  

Жодна зі сторін колективного трудового спору (конфлікту) не може 

ухилятися від участі в примирній процедурі. Сторони колективного 

трудового спору (конфлікту), примирна комісія і трудовий арбітраж 

зобов’язані використати для врегулювання колективного трудового 

спору (конфлікту) усі можливості, не заборонені законодавством.  

Якщо примирні органи не змогли врегулювати розбіжності між 

сторонами, причини розбіжностей з обґрунтуванням позицій сторін у 

письмовій формі доводяться до відома кожної зі сторін колективного 

трудового спору (конфлікту). У цьому разі наймані працівники або 

уповноважений ними орган чи профспілка мають право з метою 

виконання висунутих вимог застосовувати всі дозволені законодавством 

засоби. 

Так, сторони колективного трудового спору (конфлікту) мають 

право звернутися за сприянням у вирішенні цього спору (конфлікту) 

до Національної служби посередництва і примирення, яка розглядає 

всі матеріали і в десятиденний строк надсилає сторонам свої 

рекомендації. Якщо вимоги найманих працівників чи профспілки 

стосуються центральних або місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, Національна служба посередництва 

і примирення надсилає свої рекомендації разом із відповідними 

матеріалами керівникам цих органів, які повинні їх розглянути в 



Н. А. Громадська 

 

 
135 

семиденний строк і поінформувати про прийняті ними рішення 

сторони колективного трудового спору (конфлікту) та Національну 

службу посередництва і примирення.  

Крім того, із метою захисту своїх економічних і соціальних 

інтересів наймані працівники відповідно до Конституції України 

мають право на страйк. Це крайній засіб (коли всі інші можливості 

вичерпано), який застосовується для вирішення колективного  

трудового спору (конфлікту) у зв’язку з відмовою роботодавця 

(організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців) 

задовольнити вимоги найманих працівників (профспілки, об’єднання 

профспілок). 

Страйк може бути розпочато, якщо: 

– примирні процедури не призвели до вирішення колективного 

трудового спору (конфлікту); 

– роботодавець або уповноважена ним особа, організація  

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців ухиляється від 

примирних процедур; 

– роботодавець або уповноважена ним особа, організація  

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців не виконує угоди, 

досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору 

(конфлікту). 

Страйк – це тимчасове колективне добровільне припинення 

роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових 

обов’язків) підприємства, установи, організації (структурного 

підрозділу) із метою вирішення колективного трудового спору  

(конфлікту).  

Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в страйку. 

Порядок здійснення права на страйк установлюється Законом України 

від 03.03.1998 р. «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» з урахуванням необхідності забезпечення національної 

безпеки, охорони здоров’я, прав і свобод інших людей. Разом із цим, 

слід враховувати, що страйкова форма вирішення колективного 

трудового спору (конфлікту) має ряд серйозних законодавчих 

обмежень і застережень, а в окремих випадках  передбачає 

кримінальну відповідальність сторін за наслідки, зокрема, якщо судом 

страйк буде визнано незаконним. 
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9.3. Роль Національної служби посередництва і примирення у 

вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 

 

У вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), окрім 

сторін соціально-трудових відносин та інших органів, може брати 

участь Національна служба посередництва і примирення (далі – 

НСПП). Це постійно діючий державний орган, створений відповідно 

до Указу Президента України від 17.11.1998  р. «Про утворення 

Національної служби посередництва і примирення» із метою сприяння 

врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів). 

Діяльність цього органу регулюється Законом України від 

03.03.1998 р. «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)», Положенням, затвердженим вищевказаним Указом та 

іншими законодавчими актами. НСПП має регіональні відділення. 

Основними завданнями НСПП є: 

– сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у 

процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що 

виникли між ними; 

– прогнозування виникнення колективних трудових спорів  

(конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню; 

– здійснення посередництва і примирення під час вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів); 

– забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення  

узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та 

трудових відносин в Україні; 

– здійснення заходів із запобігання виникненню колективних 

трудових спорів (конфліктів);  

– підвищення рівня правової культури учасників соціально-

трудових відносин.  

Із метою реалізації зазначених завдань НСПП: 

– реєструє висунуті працівниками вимоги та колективні трудові 

спори (конфлікти); 

– аналізує вимоги, виявляє та узагальнює причини колективних 

трудових спорів (конфліктів), готує пропозиції для їх усунення; 

– готує посередників та арбітрів, які спеціалізуються на вирішенні 

колективних трудових спорів (конфліктів); 

– формує списки арбітрів та посередників; 

– перевіряє в разі потреби повноваження представників сторін 

колективного трудового спору (конфлікту); 
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– здійснює посередництво у вирішенні колективного трудового 

спору (конфлікту); 

– залучає до участі в примирних процедурах народних депутатів 

України представників державної влади, органів місцевого  

самоврядування.  

Відповідно до Закону України від 23.12.2010 р. «Про соціальний 

діалог в Україні», НСПП та її відділення проводять оцінку 

відповідності критеріям репрезентативності, підтвердження репре-

зентативності профспілок та їх об’єднань, організацій роботодавців та 

їх об’єднань для участі в колективних переговорах з укладення 

генеральної, галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, обрання 

(делегування) представників до тристоронніх або двосторонніх органів 

соціального діалогу, участі в міжнародних заходах. 

Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та 

підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та 

роботодавців затверджується НСПП після погодження сторонами 

соціального діалогу на національному рівні. НСПП та її відділення 

звертаються із запитами до органів юстиції, статистики, інших органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і безоплатно 

отримують необхідну інформацію в установленому законодавством 

порядку. НСПП та її відділення за результатами оцінки відповідності 

критеріям репрезентативності і підтвердження репрезентативності 

приймають відповідні рішення і ведуть реєстр суб’єктів сторони 

профспілок та сторони роботодавців. 

НСПП взаємодіє зі сторонами колективного трудового спору 

(конфлікту), а саме: на їх прохання пропонує кандидатури незалежних 

посередників, членів трудового арбітражу, координує роботу 

трудового арбітражу, направляє своїх спеціалістів, експертів для участі 

в роботі примирних органів.  

Представники НСПП можуть брати участь у вирішенні  

колективного трудового спору (конфлікту) на всіх його стадіях. У 

межах своїх повноважень цей орган приймає рішення, які мають 

рекомендаційний характер і повинні розглядатися сторонами 

колективного трудового спору (конфлікту), відповідними центральними 

або місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування. 

Діяльність НСПП також пов’язана з вивченням, узагальненням і 

поширенням вітчизняного та іноземного досвіду роботи щодо 

запобігання та врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів); 
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узагальненням та внесенням в установленому порядку пропозицій 

щодо вдосконалення законодавства з питань вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів); розробкою та затвердженням у межах 

своєї компетенції положень, інструкцій та інших нормативних актів 

щодо діяльності НСПП та здійснення примирних процедур; 

взаємодією в межах своєї компетенції з іншими органами;  

інформуванням громадськості про свою діяльність через засоби 

масової інформації та ін. 

Очевидно, що НСПП є дієвим механізмом зниження соціальної 

напруги в суспільстві, її діяльність спрямована на забезпечення 

соціальної стабільності в державі. 

 

Контрольні питання 

 

1. На яких рівнях колективно-договірного регулювання соціально-

трудових відносин укладаються угоди? 

2. Хто виступає сторонами генеральної угоди? 

3. Які питання регулюються генеральною угодою? 

4. Які існують принципи колективно-договірного регулювання 

соціально-трудових відносин? 

5. Дайте визначення поняття «колективний трудовий спір» (конфлікт). 

6. Які існують причини виникнення колективних трудових спорів 

(конфліктів)? 

7. Коли виникає колективний трудовий спір (конфлікт)? 

8. Дайте визначення поняття «трудовий арбітраж». 

9. Що таке страйк і коли він може бути розпочатий? 

10. Які основні завдання Національної служби посередництва і  

примирення? 

 

Тестові завдання 

 

1. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання 

сторін щодо регулювання: 

а) виробничих відносин; 

б) трудових відносин; 

в) соціально-економічних відносин; 

г) усі відповіді правильні. 
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2. Угода укладається на: 

а) національному рівні; 

б) галузевому рівні; 

в) територіальному рівні; 

г) усі відповіді правильні. 

 

3. Укладенню колективного договору, угоди передують: 

а) розбіжності; 

б) обмін інформацією; 

в) колективні переговори; 

г) консультації. 

 

4. Роботодавець або уповноважений ним орган (представник) 

зобов’язаний розглянути вимоги найманих працівників, профспілки чи 

об’єднання профспілок та повідомити про своє рішення в: 

а) дводенний строк із дня одержання вимог; 

б) триденний строк із дня одержання вимог; 

в) п’ятиденний строк із дня одержання вимог; 

г) десятиденний строк із дня одержання вимог. 

 

5. Орган, який формується із залучених сторонами фахівців, 

експертів та інших осіб і приймає рішення по суті трудового спору 

(конфлікту) – це: 

а) примирна комісія; 

б) примирний арбітраж; 

в) трудовий арбітраж; 

г) Національна служба посередництва і примирення. 

 

6. Примирна комісія утворюється за ініціативою: 

а) однієї зі сторін колективного трудового спору (конфлікту); 

б) профспілки; 

в) органу виконавчої влади; 

г) примирного органу. 

 

7. Крайнім засобом вирішення колективних трудових спорів є: 

а) мітинг; 

б) демонстрація; 

в) страйк; 

г) локаут. 



Соціальний діалог 

 

 
140 

8. Страйк може бути розпочато, якщо: 

а) примирні процедури не призвели до вирішення колективного 

трудового спору (конфлікту); 

б) роботодавець або уповноважена ним особа, організація  

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців ухиляється від 

примирних процедур; 

в) роботодавець або уповноважена ним особа, організація 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців не виконує угоди, 

досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору 

(конфлікту); 

г) усі відповіді правильні. 

 

9. Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та 

підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і 

роботодавців затверджується: 

а) трудовим арбітражем; 

б) органами виконавчої влади; 

в) Національною службою посередництва і примирення; 

г) примирною комісією. 

 

10. Національна служба посередництва і примирення розглядає 

надані сторонами колективного трудового спору (конфлікту) матеріали і 

надсилає сторонам свої рекомендації у:  

а) триденний строк; 

б) п’ятиденний строк; 

в) семиденний строк; 

г) десятиденний строк. 

  


