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ПЕРЕДМОВА 

 

Проголошення України демократичною, правовою і соціальною 

державою вимагає здійснення активної та послідовної політики, 

спрямованої на досягнення соціальної злагоди, миру і спокою в 

суспільстві та забезпечення високої якості життя й умов гідної праці. 

Сучасна соціально-економічна і політична ситуація в Україні 

передбачає необхідність узгодження інтересів різних соціальних груп 

та органів влади цивілізованим, безконфліктним шляхом. 

Саме це завдання актуалізує необхідність формування механізмів 

поєднання різних суспільних інтересів із метою запобігання соціально-

політичним потрясінням, зниження соціальної напруги та досягнення 

сприятливого соціального клімату в суспільстві. Світовий досвід 

показує, що саме в рамках легітимних способів розв’язання соціально-

політичних суперечностей та конфліктів може використовуватися 

соціальний діалог. Це дієвий інструмент політики сучасних 

демократичних держав, спрямованої на реальне забезпечення прав і 

свобод громадян, створення доступної системи соціального захисту, 

досягнення гідного рівня життя. 

Розвиток ефективного соціального діалогу є необхідною умовою 

європейської інтеграції України, оскільки, окрім іншого, саме завдяки 

соціальному діалогу країни Європейського Союзу досягли високого 

економічного розвитку та стабільного життєвого рівня населення. 

У сучасних умовах кожен громадянин, навіть не усвідомлюючи 

цього, є суб’єктом соціального діалогу. Це обумовлюється постійною 

взаємодією з різними соціальними групами і владними структурами. 

Саме завдяки соціальному діалогу досягається узгодження політичних 

та соціально-економічних інтересів різних соціальних груп і владних 

структур із метою досягнення соціального миру і злагоди в суспільстві. 

Він може бути використаний як досить досконалий інструмент 

упровадження соціальної політики держави.  

У пропонованому навчальному посібнику викладено теоретичні 

основи, історичні аспекти, міжнародний досвід і вітчизняну практику 

щодо особливостей формування та розвитку соціального діалогу.  

Особливе значення відводиться Міжнародній організації праці, 

діяльність якої спрямована на виконання важливих завдань,  

пов’язаних зі сприянням соціально-економічному прогресу, досягненням 

соціальної справедливості, забезпеченням гідної праці, підвищенням 

добробуту, поліпшенням умов праці, захистом прав людини.  
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Значну увагу приділено становленню сторін соціального діалогу – 

представників найманих працівників, роботодавців та держави. Саме 

від їх активної та конструктивної взаємодії залежатиме успішне 

узгодження різних інтересів із метою досягнення соціального миру і 

злагоди в суспільстві. Розвиток соціального діалогу неможливий без 

створення відповідних органів соціального діалогу, головною метою 

діяльності яких є захист соціально-економічних інтересів найманих 

працівників та роботодавців. 

Однією з форм соціального діалогу є ведення колективних 

переговорів з укладення колективних договорів і угод, тому в 

посібнику детально розглянуто особливості колективно-договірного 

регулювання соціально-трудових відносин. Крім того, приділено увагу 

відповідним органам, які сприяють взаємодії сторін соціально-

трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових 

спорів (конфліктів). 

У навчальному посібнику наприкінці кожної теми наведені 

контрольні питання, тестові завдання, що дають змогу контролювати 

засвоєння студентами необхідних знань.  

Навчальний посібник «Соціальний діалог» може бути корисним 

студентам, аспірантам, викладачам, науковцям, політикам, органам 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, представникам 

найманих працівників і роботодавців, а також усім, хто цікавиться 

проблемами соціального діалогу. 

 

 

  


