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Передумови виникнення, проблеми              
та перспективи розвитку 

соціального діалогу в Україні 
 
Стаття присвячена проблемі осмислення ролі соціального діалогу як важливого інструменту подо-

лання багатьох гострих проблем сучасного українського суспільства. Автор при висвітленні даної про-
блеми спирається на досвід сучасних розвинутих країн світу, досліджує можливості його використан-
ня в Україні. 

 
The article is dedicated to a problem of understanding of a role of social dialogue as an important tool of 

overcoming of many acute problems of modern Ukrainian company. The author at presentation of the given 
problem rests on experience of developed countries of the world, studies capabilities of its usage in Ukraine. 

Процес побудови демократичної соціальної 
держави європейського рівня потребує удоско-
налення соціально-трудових відносин та приве-
дення їх у відповідність до європейських зако-
нодавчих норм. Забезпечення ефективної держа-
вної соціальної політики вимагає нових умов 
взаємодії між сторонами соціально-трудових від-
носин. Узгодження соціально-економічних інте-
ресів різних соціальних груп та владних структур 
цивілізованим, безконфліктним шляхом сприяє 
соціальному миру та злагоді в суспільстві, досяг-
ненню високої якості життя та гідної праці. 

Як свідчить досвід держав Європейського 
Союзу, забезпечення ефективної соціальної по-
літики держави можливо завдяки розвитку соці-
ального діалогу між владою, роботодавцями та 
найманими працівниками. Цей досвід міг би 
бути корисним при вирішенні питань розвитку 
соціального діалогу у нашій країні.  

Соціальний діалог є демократичною формою 
регулювання соціально-трудових відносин [1, 
с. 106]. При цьому рівень успішного узгодження 
суперечливих інтересів різних соціальних груп 
залежить від принципів законності, добровіль-
ності, рівноправності, взаємоповаги та виконан-
ня досягнутих домовленостей. 

Окремі сучасні вітчизняні вчені відзначають, 
що формування ефективної моделі соціального 
діалогу направлено на досягнення соціального 
миру та злагоди в суспільстві, що є запорукою 
успіху соціальної політики держави. Крім того 
соціальний діалог має велике значення для країн 
в процесі трансформації соціально-економічних 
та трудових відносин [2, с. 65]. 

Враховуючи актуальність вказаних проблем 
та перспективність практичного застосування 
соціального діалогу, доцільно простежити пере-
думови виникнення, проблеми та перспективи 
розвитку соціального діалогу. 

Термін “соціальний діалог” останнім часом 
все частіше використовується політиками, нау-
ковцями, владою, роботодавцями, профспілками 
та ін. Це пов’язано головним чином з тим, що 
сучасне розуміння соціального діалогу дозволяє 
застосовувати в умовах гострих соціальних про-
тиріч один з важливих механізмів їх подолання.  

На початку 90-х років виникли конкретні 
обставини щодо створення інститутів партнерст-
ва в Україні. Масові страйки шахтарів, транс-
портників в той час наштовхнули владу на дії 
щодо запобігання та вирішення конфліктів. І 
саме ці обставини стали причиною переговорів 
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влади з профспілками, внаслідок чого виникла 
ідея щодо створення інститутів соціального пар-
тнерства та соціального діалогу. Так, одним з 
перших кроків у налагодженні тристороннього 
соціального діалогу між сторонами соціально-
трудових відносин було створення у лютому 
1993 року Національної ради соціального парт-
нерства (НРСП). 

Соціальний діалог – це визнаний стандарт і 
політика в рамках Міжнародної організації праці 
(МОП). Приведення соціального діалогу та соці-
ально-трудових відносин у відповідність до єв-
ропейських стандартів є необхідною запорукою 
просування України до Європейського Союзу. 
Слід звернути увагу на статтю 9 Основного За-
кону України, якою передбачено, що міжнародні 
договори, ратифіковані Україною, є частиною 
національного законодавства.  

З метою приведення законодавства України 
до міжнародних норм ратифікуються та розгля-
даються питання щодо можливостей ратифікації 
Україною Конвенцій МОП. Приєднавшись до 
Конвенції МОП № 144 “Про тристоронні консу-
льтації для сприяння застосуванню міжнародних 
трудових норм” наша держава підтвердила, що 
через соціальне партнерство і соціальний діалог 
прагне забезпечити стабільну економіку і досяг-
ти соціальної злагоди, миру та спокою у суспіль-
стві [3, с. 69]. 

Існують випадки порушення норм Конвенцій 
МОП. Наприклад, є факти порушень керівника-
ми підприємств ратифікованої Україною Конве-
нції МОП № 87 “Про свободу асоціації і захист 
права на організацію”, про що свідчать скарги 
профспілок до Президента України, Уряду МОП 
та Ради Європи. Дані факти негативно вплива-
ють на імідж держави. Тому влада повинна вжи-
вати заходи, щоб гарантувати соціальним парт-
нерам можливість та права на здійснення діяль-
ності у соціально-трудовій сфері. 

Може виникати питання: а навіщо потрібен 
соціальний діалог? Відповідаючи на нього, по-
перше, слід зазначити, що завдяки соціальному 
діалогу виникає взаємодія між сторонами соціа-
льно-трудових відношень. Таким чином, завдяки 
соціальному діалогу країна може досягти знач-
ного прогресу у соціально-економічному розви-
тку.  

По-друге, соціальний діалог скорочує кіль-
кість конфліктів та сприяє стабільності у соціа-
льно-економічній та політичній сферах. Дуже 
важливо не тільки вирішувати конфліктні ситуа-
ції, а й сприяти їх запобіганню. 

Соціальний діалог допомагає знайти нові 
способи вирішення питань. Без діалогу сторона 
залишається один на один з собою, тобто вона 
обмежена в можливостях пошуку рішень. Соціа-
льний діалог допомагає з декількох варіантів 
рішень вибрати найефективніше. 

Таким чином, соціальний діалог є найефек-
тивнішим засобом узгодження інтересів соціаль-
них партнерів. Тобто соціальний діалог сприяє 
взаємодії сторін соціально-трудових відносин 
замість конфліктних ситуацій. 

Далі можна поставити питання і про те, що 
дає нам соціальний діалог? Виходячи з того, що 
соціальний діалог передбачає собою взаємодію 
соціальних партнерів на всіх рівнях, в тому чис-
лі на національному, то важливе його достоїнст-
во – це участь у формуванні політики соціаль-
них партнерів, які можуть знайти консенсус та 
згоду. 

Завдяки соціальному діалогу балансується 
економічна та соціальна політика. Збалансова-
ність економічної і соціальної політики, соціаль-
ний захист, економічний зріст сприяє розвитку 
країни. 

Соціальний діалог сприяє прояву інтересів 
до соціальної політики нових верств населення. 
Соціальна політика стає публічною та прозорою 
і, тим самим, призводить до того, що населення 
приймає участь у реалізації цієї політики. 

Важливим достоїнством соціального діалогу 
є зниження соціальної напруги. Не завжди при-
йнято рішення, знайдено консенсус та згода, але 
зустрічі, спілкування, сварки, примирення зни-
зять напругу та наштовхнуть на пошук нової 
лінії поведінки. 

Ще один дуже важливий момент – це спів-
відношення соціального діалогу та соціального 
партнерства. Слід відмітити, що визначення тер-
міну “соціальне партнерство” не зустрічається у 
жодній Конвенції МОП.  

Термін “соціальне партнерство” знайшов 
своє відображення у Законі України від 24-
.05.2001 р. № 2436-ІІІ “Про організації робото-
давців”, а саме у статті 1 визначений, як система 
колективних відносин між найманими працівни-
ками, роботодавцями, виконавчою владою, які 
виступають сторонами соціального партнерства 
у ході реалізації їх соціально-економічних прав 
та інтересів [4]. В деяких країнах під соціальним 
партнерством розуміють не тільки стосунки вла-
ди, роботодавців і найманих працівників, але й 
громадянського суспільства. Тобто до терміну 
“соціальне партнерство” спостерігається неод-
нозначне відношення, природа цього поняття 
складна і суперечлива. Тому залишається за-
вдання для авторів Закону України “Про соціа-
льне партнерство” та Трудового Кодексу Украї-
ни (у главі 1 книги шостої Проекту розглядаєть-
ся соціальне партнерство) щодо доопрацювання 
визначення цього поняття. 

Термін “соціальний діалог” в законодавстві 
багатьох країн більше визнаний ніж термін 
“соціальне партнерство”. Відповідно до визна-
чення МОП соціальний діалог являє собою всі 
типи переговорів, консультацій та обміну інфор-
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мацією між представниками урядів, соціальних 
партнерів або між соціальними партнерами з 
питань економічної та соціальної політики, що 
становлять спільний інтерес [1, с. 107]. 

Сам термін “соціальний діалог” вказує на 
дію, що відбувається в його рамках: спілкування 
партнерів. Основним та обов’язковим елемен-
том даного процесу є обмін інформацією та 
представлення позицій. Наступним елементом, 
що надає значимості процесу соціального діало-
гу, є безпосередньо проведення переговорів. В 
результаті соціальний діалог є практично ціліс-
ністю правових та політичних форм ведення 
колективних переговорів між сторонами соціа-
льно-трудових відносин. Найважливіші очіку-
ванні результати соціального діалогу – це досяг-
нення консенсусу в суспільстві, а також збіль-
шення залучення соціальних груп до досягнення 
домовленостей щодо узгодження соціально-
економічних інтересів [2, с. 65]. 

Традиційно соціальний діалог розуміють як 
інституціональний спосіб спілкування між вла-
дою та суб’єктами, що представляють інтереси 
соціальних груп, принциповою функцією яких є 
взаємне повідомлення думок та рішень стосовно 
цілей та інструментів соціальної політики. Як 
принцип соціального партнерства, соціальний 
діалог є широко застосованим засобом підви-
щення ефективності державної соціальної полі-
тики [5, с. 146]. Такий діалог забезпечує цивілі-
зоване, безконфліктне регулювання соціально-
трудових відносин, сприяє запобіганню або мир-
ному вирішенню спорів. 

Соціальний діалог не закінчується сам со-
бою, він є інструментом в руках влади та соціа-
льних партнерів. Визначення масштабів соціаль-
ного діалогу міститься в нормах Рекомендації 
№ 113 щодо консультацій та співробітництва 
між державною владою та організаціями підпри-
ємців і працівників у галузевому та національно-
му масштабі, яка була ухвалена ще у 1960 році 
[3, с. 79-80]. Рекомендацією № 113 визначено 
загальну мету консультацій і співробітництва як 
“сприяння взаєморозумінню та добрим відноси-
нам між державними органами влади й організа-
ціями роботодавців і працівників, а також між 
цими організаціями з метою розвитку економіки в 
цілому або її окремих галузей, поліпшення умов 
праці та підвищення життєвого рівня”. Вказана 
Рекомендація чітко розрізняє спільне вивчення 
питань, які становлять для них взаємний інтерес, з 
метою досягнення якомога більшою мірою пого-
джених рішень, а також консультування, коли 
компетентні державні органи влади відповідним 
чином запитують думку організацій роботодавців і 
працівників та звертаються до них за порадами і 
по допомогу в таких галузях, як: 

– підготовка й застосування законодавства, 
яке торкається їхніх інтересів; 

– створення та діяльність таких загальнодер-
жавних органів, як органів, що відають організа-
цією ринку зайнятості, професійною підготов-
кою і перепідготовкою, охороною праці, гігіє-
ною праці й технікою безпеки, продуктивністю 
праці, соціальним забезпеченням та побутовим 
обслуговуванням; 

– розроблення та здійснення планів економі-
чного й соціального розвитку. 

Згадана Рекомендація свідчить про те, що 
зосередження на широкому колі проблем та 
комплексний підхід як до соціальних, так і до 
політичних питань залишається актуальним та 
повністю відповідає потребам нинішнього жит-
тя. 

Міжнародний досвід свідчить, що визначи-
лись необхідні певні умови для ефективного 
розвитку соціального діалогу в державі: полі-
тична воля; політична демократія; соціально-
орієнтована ринкова економіка; незалежні соціа-
льні партнери; досконала законодавча база, ін-
ституційні структури [1, с. 107-108]. 

У Резолюції “Про трипартизм та соціальний 
діалог”, що була ухвалена Міжнародною конфе-
ренцією праці на 90-й сесії у Женеві 18 червня 
2002 року підкреслювалось, “що одним із стра-
тегічних завдань Міжнародної Організації Праці 
є укріплення трипартизму та соціального діало-
гу, усвідомлюючи, що соціальний діалог та три-
партизм виявився цінним демократичним засо-
бом вирішення соціальних проблем, формуван-
ня консенсусу, надання допомоги в розробці 
міжнародних трудових норм та вирішення ши-
рокого кола трудових проблем, щодо яких соціа-
льні партнери відіграють безпосередню, легіти-
мну і незамінну роль” [6]. Генеральна конферен-
ція МОП “пропонує урядам забезпечувати ство-
рення необхідних умов для соціального діалогу, 
у тому числі дотримання основних принципів і 
прав на свободу об’єднання та ведення колекти-
вних переговорів, сприятливого середовища для 
трудових відносин та поваги ролі соціальних 
партнерів; пропонує урядам, а також організаці-
ям працівників та роботодавців сприяти трипар-
тизму та соціальному діалогу, особливо у секто-
рах, де трипартизм та соціальний діалог відсутні 
або не одержали достатнього розвитку”. 

Таким чином, соціальний діалог повинен 
стати частиною світогляду влади. І підтверджен-
ням цього є підписання 29 грудня 2005 року 
Президентом України Указу “Про розвиток со-
ціального діалогу в Україні”, в якому соціаль-
ний діалог визначений як один з головних чин-
ників забезпечення соціальної стабільності, роз-
витку громадянського суспільства, запобігання 
суспільним конфліктам [7]. 

Відповідно до класичної моделі (модель 
МОП) соціальний діалог з проблем регулювання 
соціально-трудових відносин впроваджується на 
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засадах двопартизму або трипартизму: відповід-
но між роботодавцем та найманими працівника-
ми на рівні підприємства та між організаціями 
роботодавців, найманими працівниками 
(профспілками) і представниками влади на рівні 
держави [8, с. 91]. 

У багатьох країнах регулювання соціально-
трудових відносин відбувається завдяки утво-
ренню спеціальних органів – рад, комісій, комі-
тетів. Наприклад, у Франції – Економічна та 
соціальна рада, у Бельгії – Національна рада по 
праці, у Великій Британії – Національна рада 
економічного розвитку, у Австрії – паритетна 
комісія, у Польщі – Тристороння комісія з соціа-
льно-економічних справ тощо. 

Саме завдяки діяльності тристоронніх орга-
нізацій створюються умови для функціонування 
ефективного соціального діалогу як досконалого 
інструмента державної соціальної політики, що 
забезпечує соціальний мир та злагоду. 

Останнім часом НРСП, яка була створена в 
Україні ще у лютому 1993 року, не завжди спра-
цьовувала достатньо ефективно. Неодноразово 
ставилися питання щодо збільшення ролі НРСП 
у формуванні державної політики у сфері соціа-
льно-трудових відносин, сприяння активному 
пошуку взаємоприйнятих рішень складних про-
блем державної соціальної політики. Крім того, 
ініціювались питання про перегляд Положення 
про НРСП та інших документів щодо її діяльно-
сті. Результатом цієї праці та на підтримку про-
позиції Кабінету Міністрів України, всеукраїн-
ських професійних спілок і їх об’єднань, всеук-
раїнських об’єднань організацій роботодавців 
відповідно до Указу Президента України від 
29.12.2005 р. № 1871/2005 “Про розвиток соціа-
льного діалогу в Україні” утворено Національну 
тристоронню соціально-економічну раду (далі – 
Національна рада) [7]. Відповідно до Положення 
про Національну тристоронню соціально-
економічну раду, затвердженого вищенаведеним 
Указом, Національна рада є консультативно-
дорадчим органом при Президентові України. 
Згідно з цим Положенням основними завдання-
ми Національної ради є: “сприяння узгодженню 

позицій сторін соціального діалогу щодо шляхів 
дальшого розвитку соціально-економічних і тру-
дових відносин, укладанню угод з питань регу-
лювання таких відносин та розроблення та вне-
сення Президентові України пропозицій з пи-
тань формування та реалізації державної соціа-
льно-економічної політики”. 

Вважаємо, що знов створена Національна 
рада буде відігравати значно більшу роль, ніж 
НРСП, у розвитку соціального діалогу. 

Соціальний діалог без досконалої законодав-
чої бази навряд чи буде ефективним. Держава 
повинна забезпечити формування нормативно-
правової бази соціального діалогу, яка б відпові-
дала міжнародним нормам. Вдосконалення сис-
теми соціального діалогу потребує прийняття 
Закону України про соціальний діалог та інших 
правових актів, що регулюють систему соціаль-
но-трудових відносин. 

Розвиток соціального діалогу не можливий 
без науково-методичного та кадрового забезпе-
чення. Сторони соціального діалогу необхідно 
забезпечити інформаційною базою: спеціальні 
видання, методичне забезпечення, сучасні систе-
ми зв’язку. Це можливо реалізувати через ство-
рення наукових закладів з питань соціального 
діалогу, які б здійснювали підготовку кадрів для 
всіх сторін соціального діалогу на всіх рівнях, а 
також забезпечували б методичними рекоменда-
ціями, аналітичними виданнями та іншими мате-
ріалами, що стосуються питань соціального діа-
логу. 

Необхідно вживати заходи щодо стимулю-
вання всіх соціальних партнерів на удосконален-
ня відповідної правової, адміністративної та 
інституціональної бази, завдяки якої будуть 
умови для ефективного функціонування соціаль-
ного діалогу в країні. 

Ефективність соціального діалогу залежить 
як від загальних умов його функціонування: 
пріоритету закону і права у державі, незалежно-
сті громадянського суспільства, так і від діяль-
ності учасників соціально-трудових відносин – 
соціальної зрілості, зацікавленості та готовності 
до діалогу. 
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