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ТЕМА 7. Організації та об’єднання роботодавців як 

сторона соціального діалогу 

 

7.1. Становлення роботодавців у незалежній Україні. 

7.2. Правові аспекти та практичні рамки діяльності організацій та 

об’єднань роботодавців. 

 

Однією з умов ефективного розвитку соціального діалогу є 

наявність сильних, незалежних і достатньо репрезентативних  

представників роботодавців. 

 

7.1. Становлення роботодавців у незалежній Україні 

 

Передумовою створення організацій та об’єднань роботодавців є 

власне наявність саме роботодавців, підприємців у суспільстві. Із 

початком трансформації українського суспільства, появою різних форм 

господарювання, реформуванням відносин власності, виникненням 

підприємців як окремого прошарку з’явилася можливість та й виникла 

потреба їх цивілізованого об’єднання. 

Першою організацією роботодавців нового типу, що виникла в 

Україні ще за часів СРСР, був Союз підприємців Криму, створений у 

лютому 1989 р. На початку 90-х рр. ХХ ст. на всій території України 

створюється велика кількість союзів, спілок, асоціацій роботодавців, 

формування яких здійснювалося за регіональною, галузевою,  

професійною та іншими ознаками. 

Важливим етапом у розвитку організацій роботодавців в Україні 

стало створення загальнонаціональних об’єднань. У травні 1989 р. 

була створена Спілка кооператорів та підприємців України; у липні 

1990 р. були засновані Спілка малих підприємств і Спілка орендарів 

і підприємців України. 

У лютому 1992 р. на установчому з’їзді був створений Український 

союз промисловців і підприємців (далі – УСПП) як всеукраїнська 

громадська неприбуткова організація. Її попередником була Асоціація 

промисловості, будівництва, транспорту і зв’язку «Україна», а загалом 

серед засновників Союзу було понад сто організацій, підприємств і 

структур. Ця організація об’єднала суб’єктів підприємницької 

діяльності всіх форм власності, громадські організації з метою 

представництва інтересів членів УСПП в економічній, соціально-
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трудовій сфері та інших відносинах, захисту їх законних прав та 

інтересів, а також координації та консолідації діяльності своїх членів 

для досягнення позитивних результатів їх діяльності та посилення 

впливу на процес формування соціально-економічної політики в 

Україні. 

Із часом УСПП осмислив себе в нових умовах господарювання в 

Україні та прийшов до розуміння необхідності розбудови соціального 

діалогу. УСПП став ініціатором створення Конфедерації роботодавців 

України, яка була заснована в листопаді 1998 р. і до якої увійшли 

промислові, будівельні, транспортні, металургійні, хімічні, комерційні 

та інші структури. Основною метою її діяльності стала консолідація 

дій роботодавців для посилення впливу роботодавців на процеси 

формування й реалізації соціально-економічної політики України, 

представництва їхніх інтересів в економічній, соціально-трудовій та 

інших сферах, захист законних прав та інтересів роботодавців. 

В Україні зареєстровано 21 всеукраїнське об’єднання організацій 

роботодавців (Додаток № 4). Існують також всеукраїнські організації 

роботодавців, роботодавці республіканського, обласного та місцевого 

статусу, а також галузеві та територіальні організації. 

Найбільш представницькою структурою роботодавців на  

державному рівні є Федерація роботодавців України (далі – ФРУ), 

яка стала наступницею Конфедерації роботодавців України, що діяла в 

період 1998-2002 рр.  

ФРУ – найпотужніша всеукраїнська організація роботодавців 

України за всю історію, яка представляє інтереси роботодавців в 

економічних та соціально-трудових відносинах із владою та 

профспілками на національному рівні. Сьогодні ФРУ – це більше 

70 галузевих і територіальних об’єднань, що представляють найбільш 

вагомі сектори економіки України, серед яких: машинобудування, 

металургія, агропромисловий комплекс, хімічне виробництво, 

будівництво, легка та харчова промисловість, сфера послуг. На 

підприємствах, що входять до організацій – членів ФРУ, працює понад 

5 млн найманих працівників. Підприємства, представлені у ФРУ, 

виробляють у сукупності майже 70 % ВВП України.  

Основна мета діяльності ФРУ – це захист прав та законних 

інтересів роботодавців в економічній, правовій, соціально-трудовій та 

інших сферах їх діяльності, представництво інтересів організацій 

роботодавців, їх об’єднань та роботодавців на національному, 
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галузевому та місцевому рівнях. ФРУ бачить своє призначення в 

консолідації зусиль роботодавців України, що спрямовані на 

покращення ділового середовища, підвищення статусу українського 

бізнесу у світі та підтримку балансу інтересів суспільства, влади та 

бізнесу. 

У 2009 р. було створено Об’єднання організацій роботодавців 

України (далі – ООРУ). Це всеукраїнське об’єднання організацій 

роботодавців, створене з метою захисту прав та законних інтересів 

роботодавців в економічній, соціально-трудовій та інших сферах, у 

тому числі в їх відносинах з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування та профспілками. ООРУ виступає стороною 

від роботодавців у колективних переговорах на національному рівні, в 

укладанні та виконанні Генеральної угоди; сприяє вирішенню 

індивідуальних трудових спорів; долучається до регулювання  

соціально-трудових, економічних відносин, державних програм 

зайнятості, охорони праці, проведення податкової, цінової політики. 

Сфера діяльності ООРУ – сприяння створенню та збереженню робочих 

місць, удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації кадрів тощо.  

ООРУ активно працює над проблемами розбудови економічних і 

соціально-трудових відносин у країні, а саме над: 

 становленням ефективного соціального діалогу на всіх рівнях 

управління: від окремого підприємства, селища, міста, району, області 

до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; 

 створенням сприятливого клімату для розвитку промисловості 

та підприємництва;  

 посиленням соціальної відповідальності бізнесу. 

ООРУ захищає інтереси вітчизняного товаровиробника в умовах 

СОТ, сприяє інтеграції України у світовий економічний простір, її 

участі в міжнародному розподілі праці та імплементації міжнародних 

норм законодавства в українське правове поле. 

До складу ООРУ входить 24 територіальні, 12 галузевих та 

3 всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців.  

ООРУ є однією з найактивніших структур роботодавців держави, 

його представники входять до складу фондів соціального страхування. 

Із метою забезпечення вироблення послідовної та узгодженої 

позиції всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців на 

національному рівні, формування єдиного голосу бізнесу, а також 

усвідомлюючи свою відповідальність за захист національної  
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економіки, всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців у липні 

2009 р. шляхом укладання Угоди створили Спільний представницький 

орган сторони роботодавців на національному рівні (СПО), до 

складу якого увійшли більшість національних об’єднань організацій 

роботодавців. 
СПО – це вищий представницький орган всеукраїнських об’єднань 

організацій роботодавців. Основною метою створення СПО є 
представництво та захист інтересів роботодавців, їх об’єднань на 
національному рівні в економічних, соціально-трудових та інших 
відносинах, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу, 
координація та консолідація спільних дій для досягнення поставлених 
цілей, посилення їх впливу на процеси формування соціально-
економічної політики, удосконалення соціально-трудових відносин та 
розвитку соціального діалогу в Україні. 

Членські організації СПО є суб’єктами підписання Генеральної 
угоди між КМУ, всеукраїнськими об’єднаннями організацій 
роботодавців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями, а 
галузеві та територіальні організації – підписантами галузевих та 
регіональних угод між профспілками та місцевими органами 
виконавчої влади у більшості галузей та в усіх регіонах України. 
Представники СПО входять до складу сторони роботодавців в органах 
соціального діалогу, правліннях та наглядових радах фондів  
соціального страхування та Пенсійного фонду України. 

 
7.2. Правові аспекти та практичні рамки діяльності організацій 

та об’єднань роботодавців 
 
Організації роботодавців, їх об’єднання представляють права і 

законні інтереси роботодавців в економічній, соціальній, трудовій та 
інших сферах. Правові, соціально-економічні й організаційні засади 
створення та функціонування організацій роботодавців мають багато 
спільних рис із профспілками. Особливості правового регулювання та 
гарантії діяльності роботодавців, а також основні засади їх взаємодії з 
органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 
профспілками та їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян, 
підприємствами, установами та організаціями визначаються Законом 
України від 22.06.2012 р. «Про організації роботодавців, їх об’єднання, 
права і гарантії їх діяльності» та іншими законодавчими актами.  

Роботодавець – це юридична особа (підприємство, установа, 
організація) або фізична особа – підприємець, яка в межах трудових 
відносин використовує працю фізичних осіб. 
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Роботодавці можуть об’єднуватися в організацію роботодавців – 
неприбуткову громадську організацію. Організації роботодавців, у 
свою чергу, можуть об’єднуватися в об’єднання організацій 
роботодавців – неприбуткову громадську організацію. 

Організації роботодавців створюються і діють за територіальною 

або галузевою ознакою та мають статус місцевих, обласних, 

республіканських. Об’єднання організацій роботодавців також 

створюються і діють за територіальною або галузевою ознакою та, 

крім статусу місцевих, обласних, республіканських, мають статус 

всеукраїнських. 

Діяльність організації роботодавців та їх об’єднання будується на 

принципах: 

 законності та верховенства права; 

 свободи об’єднання; 

 незалежності та рівноправності членів; 

 самоврядності; 

 соціального діалогу; 

 аполітичності; 

 відкритості та гласності; 

 відповідальності за виконання взятих зобов’язань. 

Право роботодавців на об’єднання гарантоване Загальною 

декларацією прав людини (1948 р.), Міжнародними пактами (1966 р.) 

«Про економічні, соціальні та культурні права» і «Про громадянські та 

політичні права», Конвенцією МОП № 87 «Про свободу асоціації та 

захист права на організацію» (1948 р.), Конституцією України та 

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

гарантії їх діяльності». Так, згідно зі ст. 36 Основного Закону України, 

громадяни мають право на свободу об’єднання в громадські 

організації з метою захисту своїх прав і свобод та задоволення 

політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. 

Тобто право роботодавців на об’єднання внесено до основних 

громадянських свобод. Аналогічно право роботодавців і їх організацій 

на об’єднання в організації роботодавців, вільний вступ до таких 

організацій та вихід із них передбачено ст. 2 Закону України від 

22.06.2012 р. «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і 

гарантії їх діяльності». Тим самим законодавчо реалізується принцип 

свободи асоціації та захист права на організацію, установлений 

вищезазначеними міжнародними документами. 
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Інше основоположне право роботодавців – це право на організацію 

і ведення колективних переговорів, а також укладення колективних 

договорів й угод. Це право гарантовано Законом України від 

01.07.1993 р. «Про колективні договори і угоди» та ратифікованими 

Україною Конвенціями МОП № 98 «Про застосування принципів 

права на організацію і ведення колективних переговорів» (1949 р.) та 

№ 154 «Про сприяння колективним переговорам» (1981 р.). 

Основною функцією організацій роботодавців, їх об’єднань є 

представництво та захист прав і законних інтересів роботодавців у 

соціально-економічній, трудовій та інших сферах, у тому числі в їх 

відносинах з іншими сторонами соціального діалогу. Крім захисної 

функції, організації роботодавців, їх об’єднання виконують й інші 

функції: 

 реформаторську (економічні реформи); 

 партнерську (як партнер у соціальному діалозі); 

 протекціоністську (захист ринку); 

 інформаційно-консультативну; 

 представницьку (лобіювання інтересів); 

 навчально-освітню та інші. 

Основними завданнями організацій роботодавців, їх об’єднань є: 

1) забезпечення представництва і захисту прав та законних 

інтересів роботодавців у відносинах з органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, профспілками, іншими громадськими 

об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями; 

2) підвищення конкурентоспроможності національної економіки; 

3) участь у формуванні та реалізації економічної, соціальної 

політики держави, регулюванні економічних, соціальних, трудових 

відносин; 

4) сприяння збільшенню обсягів виробництва продукції і послуг; 

5) сприяння створенню нових робочих місць; 

6) співробітництво з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, профспілками, їх організаціями та  

об’єднаннями; 

7) участь у колективних переговорах з укладення угод на 

національному, галузевому та територіальному рівнях, координація 

діяльності роботодавців у виконанні зобов’язань за цими угодами; 

8) сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) 

та максимальному дотриманню інтересів роботодавців при їх 

вирішенні; 
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9) удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації працівників, сприяння поширенню професійних знань та 

досвіду; 

10) участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері 

освіти, зайнятості, професійної орієнтації; 
11) розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними 

організаціями роботодавців та їх об’єднаннями. 
Сьогодні актуальною є проблема формування сторони роботодавців в 

Україні, де процеси становлення підприємництва як визначальної сили 
у забезпеченні сталого розвитку перебувають у стані зародження. Саме 
в цих умовах необхідна активізація самоорганізації підприємців із 
метою захисту їх інтересів, передусім у сфері формування 
сприятливого правового поля та раціонального використання  
підприємницького потенціалу для вирішення соціально-економічних 
проблем як окремих регіонів, так і держави в цілому. 

 
Контрольні питання 
 

1. Коли почали створюватися організації роботодавців у незалежній 
Україні? 

2. Яка організація роботодавців є найбільш представницькою 
структурою? 

3. Який орган представляє сторону роботодавців у взаємовідносинах 
зі стороною органів виконавчої влади та профспілковою стороною? 
Яка основна мета його діяльності? 

4. Дайте визначення поняття «роботодавець». 
5. Охарактеризуйте основні права роботодавців. 
6. Який статус можуть мати організації роботодавців, їх об’єднання? 
7. Охарактеризуйте принципи діяльності організації роботодавців. 
8. Які основні функції роботодавців? 
9. Які основні завдання організацій роботодавців, їх об’єднань? 

 
Тестові завдання 
 
1. Перша організація роботодавців нового типу, що виникла в 

Україні, – це: 
а) Спілка кооператорів та підприємців України; 
б) Союз підприємців Криму; 
в) Спілка малих підприємств; 
г) Спілка орендарів і підприємців України. 
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2. Конфедерація роботодавців України була заснована в: 
а) 1989 р.; 
б) 1992 р.; 
в) 1998 р.; 
г) 2000 р. 
 
3. Найбільш представницька структура роботодавців на державному 

рівні – це: 

а) Український союз промисловців і підприємців; 

б) Конфедерація роботодавців України; 

в) Федерація роботодавців України; 

г) Об’єднання організацій роботодавців України. 

 

4. Вищий представницький орган всеукраїнських об’єднань 

організацій роботодавців – це:  

а) Конфедерація роботодавців України;  

б) Федерація роботодавців України; 

в) Об’єднання організацій роботодавців України; 

г) Спільний представницький орган сторони роботодавців на 

національному рівні. 

 

5. Термін «роботодавець» в українському законодавстві визначається 

як: 

а) юридична особа або фізична особа, яка здійснює підприємницьку 

діяльність; 

б) юридична особа або фізична особа, яка в межах трудових 

відносин використовує працю фізичних осіб; 

в) будь-який підприємець, який використовує найману працю та 

уклав колективний договір із профспілкою; 

г) юридична особа, яка використовує найману працю та уклала 

колективний договір із профспілкою. 

 

6. Роботодавці можуть об’єднуватися в:  

а) організації роботодавців; 

б) об’єднання роботодавців; 

в) федерації роботодавців; 

г) конфедерації роботодавців. 
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7. Принципи діяльності організацій та об’єднань роботодавців: 

а) законності та верховенства права; 

б) свободи об’єднання; 

в) соціального діалогу; 

г) усі відповіді правильні. 

 

8. Основна функція організацій роботодавців, їх об’єднань: 

а) представництво та захист прав і законних інтересів 

роботодавців у соціально-економічній, трудовій та інших сферах; 

б) реформаторська, пов’язана з економічними реформами; 

в) партнерська (як партнер у соціальному діалозі); 

г) представницька (лобіювання інтересів). 

 

9. Право роботодавців на об’єднання гарантоване: 

а) Конституцією України; 

б) Конвенцією МОП № 87 «Про свободу асоціації та захист права 

на організацію»; 

в) Законом України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, 

права і гарантії їх діяльності»; 

г) усі відповіді правильні. 

 

10. Об’єднання організацій роботодавців мають статус: 

а) місцевих, обласних, республіканських; 

б) місцевих, обласних, республіканських, всеукраїнських; 

в) місцевих, обласних, республіканських, національних; 

г) місцевих, обласних, республіканських, національних, 

міжнародних. 

 

 

  


