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ТЕМА 3. Міжнародний досвід організації та ведення 

соціального діалогу 

 

3.1. Роль міжнародних організацій у розвитку соціального діалогу. 

3.2. Питання соціального діалогу в політиці Європейського Союзу. 

3.3. Моделі соціального діалогу в сучасному світі. 

 

3.1. Роль міжнародних організацій у розвитку соціального діалогу 

 
Складні соціальні наслідки розвитку ринкових відносин вимагають 

формування нових механізмів узгодження інтересів різних соціальних 
верств. Важливим кроком у цьому напрямку стало створення 
міжнародних організацій, які відіграють вагому роль у розвитку 
соціального діалогу та діяльності соціальних партнерів.  

До універсальних міжнародних організацій належить Організація 

Об’єднаних Націй (далі – ООН), одним із напрямків діяльності якої є 

розробка та запровадження стандартів соціально-трудових відносин і 

механізмів взаємодії соціальних партнерів. У сфері соціально-

трудових відносин ця організація опікується дотриманням країнами – 

членами світового співтовариства важливих стандартів – захисту прав 

та свобод людини, зокрема тих, що належать до соціально-

економічних. 

Загальна декларація прав людини, яка була прийнята Генеральною 

Асамблеєю ООН у 1948 р. у зв’язку з необхідністю уніфікації 

загальновизнаних норм у правових актах, уперше узагальнила досвід 

попередніх демократичних досягнень людства та об’єднала основні 

права та свободи людини. Ці права можна поділити на три групи: 

перша – громадянські та політичні (ст. 1-21 Декларації); друга – 

економічні, соціальні та культурні (ст. 22-27); третя – колективні права 

та індивідуальні обов’язки людини (ст. 28-29). Загальна декларація 

прав людини висвітлює свободу мирних зборів і асоціацій із 

громадянсько-політичної точки зору (ст. 20), а також право кожної 

людини на створення профспілки та входження до профспілок для 

захисту своїх інтересів (п. 4 ст. 23). Отже, ці права є основними 

елементами категорії політичних прав, оскільки вони є фундаментом 

для всієї діяльності громадянського суспільства, особливо участі в 

процесі демократичного розвитку. 
Докладніше це питання висвітлено в документах, прийнятих 

Генеральною Асамблеєю ООН у 1966 р. – Міжнародному пакті «Про 
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економічні, соціальні та культурні права» і Міжнародному пакті 
«Про громадянські та політичні права». Зокрема, перший документ у 
п. 1 (а) ст. 8 безпосередньо передбачає зобов’язання держав 
забезпечити «право кожної людини створювати професійні спілки для 
здійснення і захисту своїх економічних та соціальних інтересів і 
вступати до них на свій вибір за єдиної умови – дотримання правил 
відповідної організації», а також проголошує, що «користування 
зазначеним правом не підлягає жодним обмеженням, крім тих, які 
передбачаються законом і є необхідними в демократичному 
суспільстві задля інтересів державної безпеки чи громадського 
порядку або для захисту прав і свобод інших». Свобода асоціації також 
підтверджується в другому документі, де у п. 1 ст. 22 визнається, що 
кожна людина має право на свободу асоціації з іншими, 
«включаючи право створювати профспілки і вступати до них для 
захисту своїх інтересів». 

Найбільш потужною серед спеціалізованих міжнародних установ 

стала Міжнародна організація праці (далі – МОП), яка була створена 

у 1919 р. із метою встановлення загального і міцного миру та 

досягнення соціальної справедливості після Першої світової війни. 

Утворена при Лізі Націй, вона з 1946 р. стала першою спеціалізованою 

установою ООН. У 1969 р., на ювілейній сесії МОП, її зусилля в 

досягненні соціального миру були відзначені Нобелівською премією 

миру. 

Головною метою МОП є сприяння соціально-економічному 

прогресу, досягнення соціальної справедливості, забезпечення гідної 

праці, підвищення добробуту, поліпшення умов праці людей, захист 

прав людини, а також зміцнення трипартизму та соціального діалогу. 

У преамбулі Статуту МОП говориться, «що існують умови праці, 

які спричиняють несправедливість і бідність для великої кількості 

людей, що породжує невдоволення та наражає на небезпеку мир і 

згоду в усьому світі». Далі зазначається «термінова необхідність 

поліпшення цих умов». 

Декларація про цілі і завдання МОП, яка була прийнята 1944 р. у 

м. Філадельфія (далі – Філадельфійська Декларація) та стала складовою 

частиною Статуту цієї організації, підтвердила основні принципи, на 

яких ґрунтується діяльність МОП, а саме: 

– загальний і міцний мир може бути встановлений лише на основі 

соціальної справедливості; 
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– ненадання в будь-якій країні працівникам нормальних умов 
праці є перешкодою для інших країн, які бажають покращити стан 
працівників; 

– праця не є товаром;  
– свобода слова і свобода об’єднання є необхідною умовою 

постійного прогресу;  
– злиденність у будь-якому місці є загрозою для загального 

добробуту; 
– усі люди, незалежно від раси, віри або статі, мають право на 

піклування про свій матеріальний добробут та духовний розвиток в 
умовах свободи і гідності, економічної стабільності і рівних 
можливостей; 

– повна зайнятість і зростання життєвого рівня. 
Основними завданнями МОП є:   
– розробка узгодженої політики та програм, спрямованих на 

вирішення соціально-трудових проблем;  
– розробка та прийняття міжнародних трудових норм у вигляді 

конвенцій і рекомендацій та контроль за їхнім виконанням;  
– допомога державам – членам МОП у вирішенні проблем 

зайнятості, скорочення безробіття та регулювання міграцій;  
– захист прав людини (права на працю, на об’єднання, колективні 

переговори, захист від примусової праці, дискримінації, заборона 
дитячої праці тощо); 

– боротьба з бідністю, за поліпшення життєвого рівня  
працівників, розвиток соціального забезпечення;  

– сприяння професійній підготовці та перепідготовці працівників 
і безробітних;  

– розробка та здійснення програм у сфері поліпшення умов праці і 
виробничого середовища, техніки безпеки та гігієни праці, охорони і 
відновлення навколишнього середовища;  

– сприяння організаціям працівників і підприємців у їхній роботі 

разом з урядами в урегулюванні соціально-трудових відносин;  

– розробка та здійснення заходів із захисту найбільш вразливих 

груп працівників (жінок, молоді, інвалідів, людей похилого віку, 

працівників-мігрантів). 

Усі органи МОП побудовані на тристоронній основі: у них беруть 

участь представники урядів, профспілок та роботодавців. Структура 

МОП доволі складна (рис. 2). Основними її органами є Міжнародна 

конференція праці, Адміністративна рада та Міжнародне бюро 

праці. 

http://znaimo.com.ua/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
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Рис. 2. Структура Міжнародної організації праці  
 

Міжнародна конференція праці (далі – МКП) є вищим органом 
МОП, який визначає загальну політику цієї організації. Конференція 
проводиться в червні кожного року в Женеві та є всесвітнім форумом 
для обговорення загальних трудових та соціальних проблем. МКП 
розробляє та затверджує міжнародні норми праці у вигляді конвенцій і 
рекомендацій, приймає резолюції з окремих питань діяльності МОП. 
Кожні два роки Конференція затверджує дворічну програму роботи 
МОП і бюджет, який формується в основному за рахунок внесків 
держав – членів МОП. 
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МОП є єдиною серед всесвітніх організацій, де уряди та соціальні 

партнери держав можуть вільно та відкрито обговорювати свою 

національну політику та практику. Кожна держава – член МОП має 

право послати на МКП чотирьох делегатів: двох від уряду і по одному 

від працівників та роботодавців, які можуть виступати та голосувати 

незалежно один від одного. Крім того, у МОП роботодавці та 

працівники мають однаковий голос з урядом у формуванні 

політичного курсу та програм.  

МОП також заохочує трипартизм і в межах держав, тим самим 

сприяє соціальному діалогу між урядом, профспілками та  

роботодавцями, які беруть участь у формуванні державної соціально-

економічної політики, а також вирішенні інших питань. 

У період між конференціями роботою МОП керує Адміністративна 

рада, яка проводить свої засідання тричі на рік у Женеві. Це основний 
виконавчий орган МОП, який спрямовує її роботу, здійснює її 
рішення, визначає повістку дня МКП, спрямовує діяльність 
Міжнародного бюро праці. Адміністративна рада також обирає на 5 
років Генерального директора Міжнародного бюро праці. 

Як і МКП, Адміністративна рада має тристороннє представництво. 
До її складу входять 28 представників урядів, по 14 представників від 
працівників та роботодавців. Десять урядових місць у раді постійно 
закріплені за найбільш промислово розвинутими країнами (Бразилія, 
Великобританія, Індія, Італія, Китай, Німеччина, Росія, США, Франція 
і Японія). Представники інших урядів обираються до Адміністративної 
ради делегатами урядів на Конференції на трирічний термін з 
урахуванням географічного розподілу. Роботодавці та працівники самі 
й окремо обирають своїх представників. 

Постійним секретаріатом МОП, її дослідницьким та видавничим 
центром є Міжнародне бюро праці (далі – МБП), штаб-квартира якого 
знаходиться в Женеві. На МБП спирається МКП та Адміністративна 
рада при здійсненні своїх рішень та організації всієї роботи. 

Очолює МБП Генеральний директор, який обирається  
Адміністративною радою на п’ятирічний термін. У штаб-квартирі в 
Женеві та більш ніж 40 представництвах у всьому світі працюють 
близько 2 500 спеціалістів та службовців. 

МБП є постійним виконавчим органом МОП, який виконує також 
роль світового дослідницького та видавничо-інформаційного центру зі 
соціально-трудових проблем. МБП здійснює збір та розповсюдження 
інформації з усіх питань, що належать до сфери міжнародного 
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регулювання умов праці і становища працівників. Це бюро вивчає 
питання, які передбачає розглянути МКП, у тому числі з метою 
прийняття міжнародних конвенцій і рекомендацій, а також проводить 
різні спеціальні обстеження, передбачені дворічними програмами. За 
дорученням Адміністративної ради бюро готує документацію з питань 
порядку денного МКП та Адміністративної ради, надає допомогу 
урядам на їхнє прохання та в міру своїх можливостей у виробленні 
проектів національних законодавчих актів; спостерігає за дотриманням 
прийнятих і ратифікованих конвенцій; видає книжки та журнали зі 
соціально-трудових питань, що становлять міжнародний інтерес. 

МБП займається також підбором експертів, які направляються 
головним чином у країни, що розвиваються, для здійснення проектів 
допомоги. 

МОП у своїй діяльності використовує різні форми роботи. Основні 

з них: 

– нормотворча діяльність – розробка й прийняття міжнародних 

трудових норм, конвенцій і рекомендацій та контроль за їх 

застосуванням; 

– технічне співробітництво – надання країнам допомоги у 

вирішенні соціально-трудових проблем; 

– наукова діяльність – проведення наукових досліджень та 

здійснення публікацій із цих проблем. 

Нормотворча діяльність, а саме: прийняття конвенцій і 

рекомендацій та контроль за їх застосуванням, є головним напрямом 

діяльності МОП. За весь період існування (більше 90 років) нею 

прийнято близько 190 конвенцій та 200 рекомендацій, сукупність яких 

отримала назву «Міжнародний кодекс праці».  

Конвенції та рекомендації розглядаються МОП як мінімальні 

стандарти для країн-членів і не можуть використовуватись ними для 

погіршення стану працівників і роботодавців. Це міжнародно-правові 

акти, які відрізняються за своєю юридичною природою. Обов’язкову 

юридичну силу для національного законодавства держав – членів 

МОП мають лише норми конвенції у випадку їх ратифікації.  

Ратифікація – це затвердження вищим органом державної влади 

міжнародного правового акта; ратифікація надає йому юридичної сили 

всередині країни. 

Рекомендації ратифікації не підлягають, тому не мають юридичної 

сили. Вони, як правило, приймаються одночасно з конвенціями та 

стосуються тих самих питань, доповнюючи їх. Рекомендації 
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викладають керівні принципи та орієнтири національної політики і 

діяльності та відіграють вирішальну роль у розробці національного 

законодавства. 

Конвенції та рекомендації МОП охоплюють широкий спектр таких 

важливих питань: основні права людини, зайнятість, соціальна 

політика, регулювання питань праці, колективні трудові відносини, 

умови праці, соціальне забезпечення, праця жінок, праця дітей і 

підлітків та інших окремих категорій працівників. Слід зазначити, що 

всі ці питання є предметом соціального діалогу. Положення Конвенцій 

та рекомендацій МОП регулюють найважливіші питання щодо 

взаємодії уряду та соціальних партнерів, їх місце та роль у 

соціальному діалозі. 

Принципове значення в удосконаленні нормотворчої діяльності 
МОП, безумовно, належить Декларації МОП основних принципів та 
прав у світі праці, ухваленій у 1998 р. Необхідність і важливість 
прийняття цього документа визначалася тим, що далеко не всі країни 
ратифікували найбільш важливі та базові конвенції, тобто не прийняли 
на себе відповідальність за їхнє виконання. При ухвалені цього 
документа було прийнято до уваги, що економічний прогрес має 
найважливіше значення, але недостатній для забезпечення рівності, 
соціального прогресу й викорінювання бідності. У Декларації 
зазначено, що всі держави-члени МОП повинні дотримуватися, 
зміцнювати та реалізовувати принципи, що стосуються основних прав, 
а саме: свобода асоціації та реальне визнання права на ведення 
колективних переговорів; скасування всіх форм примусової чи 
обов’язкової праці; реальна заборона дитячої праці; недопущення 
дискримінації у сфері праці та занять.  

Ці принципи закладені у вісьмох фундаментальних Конвенціях 
МОП, а саме: № 29 «Про примусову чи обов’язкову працю» (1930 р.), 
№ 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію» (1948 р.), 
№ 98 «Про застосування принципів права на організацію і ведення 
колективних переговорів» (1949 р.), № 100 «Про рівне винагородження 
чоловіків і жінок за рівноцінну працю» (1951 р.), № 105 «Про 
скасування примусової праці» (1957 р.), № 111 «Про дискримінацію в 
галузі праці та занять» (1958 р.), № 182 «Про заборону та негайні дії 
щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці» (1999 р.), № 138 «Про 
мінімальний вік для прийому на роботу» (1973 р.). 

На відміну від конвенцій, Декларація МОП основних принципів та 
прав у світі праці, як і Статут, обов’язкова для виконання всіма 
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державами – членами МОП. Слід зазначити, що її необхідність 
визначається глобалізацією світової економіки. Україна ратифікувала 
всі фундаментальні Конвенції. 

Міжнародне технічне співробітництво посідає значне місце в 
роботі МОП та полягає в здійсненні проектів у країнах світу, 
головним чином тих, що розвиваються. Проекти технічного  
співробітництва передбачають такі основні питання, як: сприяння 
повній зайнятості, розвиток людських ресурсів, підвищення рівня 
життя, забезпечення соціального захисту, удосконалення трудового 
законодавства, забезпечення гендерної рівності; надання допомоги в 
розвитку соціального діалогу та трипартизму, підтримка демократії та 
прав людини, надання професійно-технічної освіти, упровадження 
сучасних методів управління, поліпшення умов праці тощо.  

Заходи щодо міжнародного технічного співробітництва здійснюються 

спільно з Програмою розвитку ООН, Світовим банком та за фінансової 

підтримки деяких промислово розвинених країн (Бельгія, Італія, 

Німеччина, Фінляндія, Швеція).  

Міжнародне технічне співробітництво полягає також у постачанні 

необхідного устаткування, наданні стипендій для підготовки 

національних кадрів як на місцях, так і шляхом їхнього відрядження в 

інші країни.  

В основу своєї стратегії технічного співробітництва МОП заклала 

три головні принципи: вона має будуватися на заявках і відповідати 

потребам її тристоронніх учасників; повинна мати на меті просування 

цінностей МОП, які втілені в міжнародних трудових нормах; 

відповідно до вимог донорів ужити всіх заходів для того, щоб стати 

«центром досконалості». 

Здійснення нормотворчої діяльності та міжнародного технічного 

співробітництва неможливе без проведення наукових досліджень та 

публікацій зі соціально-трудових проблем. 

Систематичні дослідження ведуться основними підрозділами МБП, 

Міжнародним інститутом соціально-трудових відносин, Міжнародним 

навчальним центром у м. Турин (Італія) та іншими підрозділами в 

регіонах. Велике значення для таких досліджень має збір, аналіз і 

публікації статистичних даних із питань праці в усіх країнах – членах 

МОП. Крім того, проведення окремих досліджень МБП замовляє 

національним науковим центрам і окремим фахівцям. 

МБП є великим видавничим центром, який випускає значну 

кількість літератури кількома мовами. Насамперед, це доповіді 
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Генерального директора МБП, які готуються для щорічних сесій МКП 

про діяльність МОП, із найважливіших проблем для різних 

спеціалізованих нарад, конференцій, а також доповіді по програмі й 

бюджету на майбутнє дворіччя. Регулярно видаються численні 

документи, пов’язані з підготовкою конвенцій і рекомендацій, а саме 

попередні доповіді та запити до урядів держав – членів МОП, відповіді 

урядів, первісні й остаточні тексти конвенцій та рекомендацій. 

Отже, авторитет і величезний досвід МОП у сфері соціального 

діалогу сприяють тому, що останнім часом у розвинутих країнах 

Заходу багато проблем соціально-трудових відносин успішно 

вирішуються на правовій базі конвенцій і рекомендацій організації. 

Важливу роль в ефективному розвитку соціального діалогу відіграють 

проекти технічного співробітництва та наукові дослідження. 

 

3.2.  Питання соціального діалогу в політиці Європейського Союзу 

 

Питання соціального діалогу знаходяться в центрі соціальної та 

економічної політики Європейського Союзу (далі – ЄС). На 

європейському рівні проводяться спільні консультації, переговори і дії 

між європейськими соціальними партнерами, а також дискусії між 

соціальними партнерами та інституціями ЄС. 

Сучасна інституційна форма соціального діалогу в ЄС стала 

результатом переговорного процесу в м. Маастрихт (Нідерланди) як 

компромісної між «корпоратистами», які вважали створення 

європейської форми соціально-трудових відносин ключовим 

інструментом зміцнення соціальної однорідності в рамках ЄС, та 

«неолібералами», які, у свою чергу, бачили в цьому загрозу для 

належної діяльності та гнучкого ринку праці. Так з’явилося поняття 

«діалог між соціальними партнерами», яке було внесено до 

законодавчої бази ЄС. 

У 1989 р. соціальний діалог був включений до основних прав, 

декларованих Хартією Співтовариства про основні соціальні права 

працівників. Це політичний інструмент, який накладає на держави – 

члени ЄС «моральні зобов’язання» щодо дотримання основних 

соціальних прав у таких сферах: здійснення діяльності за будь-якою 

професією в обраній країні ЄС; зайнятість та справедлива заробітна 

плата; поліпшення умов життя та праці; соціальний захист; свобода 

об’єднання та ведення колективних переговорів; професійне навчання; 

рівність чоловіків та жінок; інформування, консультування та участь 
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працівників в управлінні; охорона здоров’я та безпека на робочому 

місці; захист дітей та підлітків; гарантія мінімального доходу для осіб 

похилого віку; соціальна та професійна інтеграція непрацездатних осіб 

(інвалідів). 
Прийняття Хартії Співтовариства про основні соціальні права 

працівників помітно вплинуло на розвиток соціальної політики ЄС. У 
грудні 1991 р. держави – члени ЄС (крім Великобританії) у 
м. Маастрихт підписали Угоду про соціальну політику, у якій були 
викладені політичні цілі, шлях яким проклала вищевказана Хартія. Ця 
угода була додана до Маастрихтського Договору про ЄС (1992 р.), а 
відповідно до Амстердамського договору (1997 р.) її інкорпоровано в 
соціальну главу Договору про заснування ЄС. 

У ст. 136 Договору про заснування ЄС, що стосується соціальної 
політики, з урахуванням основних соціальних прав, визначених 
Європейською соціальною хартією (у 1961 р. прийнята Радою Європи) 
та Хартією Співтовариства про основні соціальні права працівників (у 
1989 р. прийнята ЄС), установлено цілі європейської соціальної 
політики. Це стосується таких сфер: сприяння зайнятості, поліпшення 
умов життя та праці з метою їх гармонізації в ході постійного 
поліпшення, належний соціальний захист, діалог між управлінцями і 
працівниками, розвиток людських ресурсів для забезпечення 
довготривалого рівня зайнятості та боротьби зі звільненнями. 
Відповідно до ст. 138 цього договору, перед запровадженням будь-
яких заходів у сфері соціальної політики Європейська Комісія повинна 
консультуватися з соціальними партнерами щодо можливого напряму 
дій ЄС та змісту передбачуваної пропозиції. Таким чином, питання 
соціального діалогу знаходяться в центрі розробки і здійснення 
соціальної політики та економічної стратегії ЄС. Крім того, у ЄС 
соціальний діалог визнаний прогресивною частиною загальної стратегії, 
завдяки якій Європа повинна стати більш конкурентоспроможною у світі. 

Основою соціального діалогу в ЄС є тристоронній процес 
спілкування. У 1957 р. був створений Європейський економіко-

соціальний комітет (далі – ЄЕСК) за участю роботодавців, 
профспілок, фермерів, споживачів та інших зацікавлених груп. Цей 
комітет представляє їх позицію і відстоює їх інтереси в діалозі з 
Європейською Комісією, Європейською Радою та Європейським 
Парламентом. Завдання ЄЕСК полягають у наданні висновків Комісії і 
Раді, які зобов’язані консультуватися з ним щодо соціальних та 
економічних питань. Цей орган також може з власної ініціативи 
подавати пропозиції з інших важливих питань. 
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Слід зазначити, що виконання ЄЕСК представницьких функцій із 

правом прийняття рішення не тільки для традиційних соціальних 

партнерів (роботодавців та профспілок), а й для всіх інших 

представників (фермерів, споживачів, захисників довкілля) позитивно 

впливає на процес гармонізації інтересів у соціальній та економічній 

сферах. Отже, діяльність ЄЕСК сприяє демократичному процесу 

прийняття рішень стосовно соціальної політики. 

Інституційно на рівні ЄС соціальний діалог відбувається із 

залученням Європейської конфедерації профспілок , Спілки 

конфедерацій промисловців і роботодавців Європи, Європейського 

центру підприємств із державною участю і підприємств загальної 

економічної сфери. 

Європейська конфедерація профспілок (далі – ЄКП) була 

заснована в 1973 р. та стала головною об’єднуючою організацією для 

національних профспілкових організацій держав – членів ЄС. Цією 

організацією було створено Європейський профспілковий форум як 

установу для ведення діалогу та співпраці з профспілками країн 

Центральної та Східної Європи. До складу ЄКП входить 

78 профспілкових центрів із 34 європейських країн, а також 

11 федерацій, що представляють європейську промисловість; загальна 

кількість членів складає близько 60 млн осіб. 

Однією з причин створення цього органу стало прагнення 

ефективно представляти інтереси працівників в обох економічних 

об’єднаннях Західної Європи: в ЄС та в Європейській асоціації вільної 

торгівлі. Основними цілями діяльності ЄКП є: розширення та 

зміцнення політичних свобод та демократії, дотримання прав людини 

та профспілок, сприяння рівним можливостям і рівноправ’ю чоловіків 

та жінок, географічно виважений й екологічно безпечний економічний 

та соціальний розвиток, вільно обрана продуктивна зайнятість для 

всіх, подальший розвиток, покращення та підйом престижу освіти і 

професійної підготовки, демократизація економіки, постійне покращення 

умов життя та праці. Ця організація співпрацює з Комісією ЄС, 

Європарламентом, ЄЕСК, Радою міністрів ЄС, Постійною комісією з 

питань зайнятості та Радою Європи. Отже, діяльність ЄКП спрямована 

на співробітництво між профспілковими організаціями різного 

політичного спрямування в межах ЄС та досягнення своїх цілей і 

задоволення вимог на різних рівнях. 

Спілка конфедерацій промисловців і роботодавців Європи (далі – 

СКПРЄ) була організована в 1958 р. та є офіційним представником більш 
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ніж 20 млн компаній, членами якого є 39 національних об’єднань 

промисловців та роботодавців із 33 країн Європейського простору. 

Особливість СКПРЄ полягає в тому, що в цьому органі представлені не 

тільки спілки роботодавців країн – членів ЄС, а й спілки країн – членів 

Європейської асоціації вільної торгівлі. Завданням цієї організації, 

передусім, є представлення інтересів промисловості західноєвропейських 

країн в усіх пов’язаних із нею галузях по відношенню до ЄС та його 

структур (зокрема, до Комісії ЄС, Ради Європи, Ради міністрів, 

Європарламенту та ЄЕСК). Однією з цілей СКПРЄ стала розробка 

промислової політики в європейському напрямку та сприяння такій 

політиці, яка повинна враховувати потреби промисловості в різних 

напрямах політики Європейських Співтовариств, не стаючи 

інструментом втручання. Отже, ця організація виступає проти таких 

пропозицій, як запровадження статуту європейської компанії, що 

загрожує встановити обмеження для її членів. 

Діяльність СКПРЄ також здійснюється у вигляді організації та 

проведення конференцій, робочих семінарів, надання консультативних 

послуг своїм членам, здійснення аналітичних розробок з урахуванням 

розвитку тенденцій глобалізації, макроекономічних процесів загального 

європейського ринку, інтеграційних процесів тощо. 
Іншим соціальним партнером, який представляє інтереси  

роботодавців, є Європейський центр підприємств із державною 

участю і підприємств загальної економічної сфери (далі – ЄЦПДУ). 
Він був створений у 1961 р. і сьогодні його членами є кілька сотень 
об’єднань, підприємств та організації з понад 20 європейських країн. 
При утворенні цього центру його членами були державні  
підприємства, які винятково або більшою часткою знаходилися у 
власності держави чи інших регіональних структур. У результаті 
розширення ЄС та закінчення формування внутрішнього ринку 
акценти діяльності ЄЦПДУ змінилися: його членами стали і приватні 
підприємства. Члени цієї організації представлені в численних 
інституціях, комітетах та робочих групах (частково з правом голосу, 
частково як спостерігачі), наприклад, у ЄЄСК, Постійній комісії з 
питань зайнятості, Консультативній комісії з питань соціальної 
безпеки мігруючих працівників тощо. Структура ЄЦПДУ є гнучкою та 
пристосованою до потреб його членів (підприємств). Його діяльність 
здійснюється через структурні підрозділи, одним із найважливіших 
серед них є Комісія в соціальних справах, справах зайнятості та 



Н. А. Громадська 

 

 
69 

професійної підготовки, діяльність якої безпосередньо пов’язана з 
процесами у сфері соціального діалогу. 

Слід зазначити, що відповідно до європейського законодавства 

СКПРЄ, ЄЦПДУ та ЄКП визнані соціальними партнерами, із якими 

Європейська Комісія обговорює законодавчі проекти в соціально-

економічній сфері. 

Останнім часом відбувається зміна розкладу сил у трудових 

відносинах і, відповідно, ролі соціальних партнерів, а саме: ослаблення 

профспілок та посилення ролі роботодавців. Зазначена тенденція 

пояснюється зниженням впливу й чисельності профспілок у зв’язку зі 

зменшенням рівня зайнятості на великих об’єднаних галузях 

промисловості та зростанням рівня зайнятості в менш організованих 

галузях, поширенням нетипових форм зайнятості. 

 

3.3.  Моделі соціального діалогу в сучасному світі 

 

Моделі соціального діалогу і партнерства, що склалися, є 

результатом багаторічного розвитку і визначаються історичними, 

соціально-економічними, політичними та іншими особливостями 

країн. Їх ефективність та життєздатність багато разів перевірялася в 

періоди криз, зростання інфляції, масового безробіття. В екстремальних 

відносинах тристороннє співробітництво підтверджувало свою  

ефективність у досягненні політичної та соціально-економічної 

стабільності. Саме тристороннє співробітництво стало підставою 

розробки основних моделей соціального діалогу і партнерства. 

У світовій практиці існує декілька моделей соціального діалогу і 

партнерства, які класифікуються за такими ознаками: 

1) рівнем ведення колективних переговорів;  

2) роллю й місцем владних структур, органів державного 

управління в діалозі;  

3) рівнем участі працівників в управлінні підприємством, 

організацією;  

4) характером взаємодії профспілок з інститутами державної 

влади, місцевого самоврядування.  

1.  Залежно від рівня ведення колективних переговорів склалися 

три основних моделі соціального діалогу і партнерства. 

Перша модель характерна для окремих європейських країн 

(Бельгія, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія). Вона передбачає активне 
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втручання держави в регулювання трудових відносин і має яскраво 

виражені три рівні соціального діалогу: національний, галузевий і 

виробничий. Наприклад, у Бельгії на загальнонаціональному рівні діє 

Національна рада з праці, до якої входить однакове число учасників 

від кожного з трьох партнерів. Це консультативний орган уряду, який 

має право вести переговори на загальнонаціональному рівні. На 

галузевому рівні створюються сумісні (паритетні) комісії. На рівні 

підприємства питання вирішуються на двосторонній основі за участю 

працівників в управлінні підприємством.  

Ця модель характеризується створенням спеціальних служб, що 

здійснюють процедури примирення і трудового арбітражу. Такі 

структури створюються за участю владних структур та діють в 

основному при міністерствах праці й зайнятості. Так, законодавством 

Норвегії, Данії передбачається примусовий трудовий арбітраж.  

У цьому випадку розвиток соціального діалогу передбачає 

активну роль владних структур, законодавче забезпечення порядку 

формування органів соціального діалогу, визначення повноважень 

соціальних партнерів, процедури вирішення колективних спорів та 

конфліктів. 

Друга модель найбільш характерна для таких країн, як США, 

Канада, Японія, а також більшості країн Азії, Латинської Америки і 

англомовних країн Африки. Вона характеризується ухваленням 

колективних договорів тільки на рівні підприємств. У цих країнах 

значно рідше переговори й угоди здійснюються на регіональному і 

галузевому рівнях. Однак організації роботодавців і профспілки досить 

активно беруть участь у законодавчому процесі і формуванні 

державної політики. Офіційно вони в колективних договорах участі не 

беруть, але їх діяльність зосереджується на виробленні єдиних 

підходів у партнерських відносинах. 

Їх вплив на переговорний процес здійснюється шляхом  

рекомендацій для роботодавців. Наприклад, Японська Федерація 

Асоціації роботодавців формує для роботодавців основні вимоги, які 

слід враховувати під час переговорів на рівні підприємства. У країнах 

Північної Америки найкрупніші асоціації підприємців також не 

втручаються в колективні переговори, але беруть активну участь у 

законодавчій та політичній діяльності.  

Особливістю цієї моделі є наявність примусового трудового 

арбітражу і посередництва. Наприклад, у Канаді державні служби 

посередництва і примирення діють у рамках Міністерства праці. Без 
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проходження обов’язкової процедури примирення сторони не мають 

права вдатися до страйку або локауту. Також викликають інтерес 

погоджувально-арбітражні процедури розгляду колективних трудових 

конфліктів у США, де застосовується конкуруюча юрисдикція. 

Сторони, які сперечаються щодо взаємного рішення, можуть передати 

конфлікт на розгляд або до спеціального органу – Федеральної 

служби посередництва і примирення, або в приватну організацію – 

Американську асоціацію арбітрів. 
Третя модель типова для решти країн Західної Європи 

(Німеччини, Австрії, Франції та ін.), а також Великобританії. Вона є 
немовби проміжним варіантом між першою та другою моделями. Як 
правило, на загальнонаціональному рівні органи соціального діалогу не 
створюються. Уряд періодично проводить консультації з організаціями 
роботодавців та профспілками, при цьому соціальні партнери спільних 
рішень не приймають, а іноді обмежуються прийняттям загально-
національних угод з окремих питань соціальної політики. 

Наприклад, у Німеччині колективні переговори ведуться на 
галузевому та регіональному рівнях. Колективні договори на 
підприємствах не укладаються (іноді роботодавцями та радою 
підприємства – органом представництва працівників – підписуються 
деякі виробничі угоди), а керівництво підприємств при цьому 
орієнтується на параметри галузевої угоди. На рівні підприємств 
переговори стосовно різних соціальних гарантій йдуть безпосередньо 
між роботодавцем та профспілками або у виробничих радах. 

Для німецької моделі характерні дві форми координації 
колективних переговорів, що здійснюється щорічно. У першому 
випадку організації, які беруть участь у переговорах, координують усі 
вимоги галузі. Іншою формою координації є так звана «зразкова» 
угода, яка укладається в найбільш важливій промисловій галузі і 
слугує свого роду орієнтиром для інших учасників колективних 
переговорів. Показовий приклад: домінуюче становище в німецькій 
промисловості компанії «JG Metall» призвело до того, що її 
партнерські угоди слугують «пілотним» зразком для багатьох інших 
промислових компаній німецької економіки, а також для країн 
Західної Європи.  

Ця модель також відрізняється діяльністю спеціалізованих судових 
органів. Так, у Франції склалася система паритетних трудових судів, 
яка створюється в округах і охоплює всю країну. Суд фінансується 
державою. До суду обирається однакова кількість представників від 
осіб найманої праці та від підприємців. У складі суду діють дві 
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комісії: одна займається примиренням сторін, а якщо воно не 
досягнуте, то справа передається в другу комісію – судову. 

2.  За роллю та місцем владних структур у партнерських 

відносинах виділяються також три типи моделей соціального діалогу. 

Перша модель – є тристороння співпраця, у якій держава, 

роботодавці та профспілки є рівноправними. Така модель широко 

практикується в більшості європейських країн, зокрема в Австрії, 

Бельгії, Нідерландах, Франції, Швеції. Вона діє переважно на 

макрорівні у вигляді взаємодії владних структур з організаціями праці 

і капіталу загальнонаціонального масштабу, опирається на компроміс, 

основою якого є досягнення суспільного благополуччя. Завдяки 

тристоронній співпраці соціально орієнтованим державам вдалося 

дійти згоди в суспільстві та знизити рівень соціальної напруженості.  

Цю модель розпочали застосовувати на Заході в період світової 

економічної кризи 1929-1933 рр. Далі, у післявоєнний період, 

співробітництво владних структур, організацій і профспілок у сфері 

трудових відносин одержало досить широке поширення в Австрії, 

Бельгії, Нідерландах, Франції, Швеції та інших державах. У США, на 

відміну від попередніх країн, тристороннє співробітництво поступово 

згасло, а у Великій Британії, хоча й не стало постійним фактором 

громадського життя, проте породило оригінальний досвід співпраці. 

Протягом 80-90-х рр. ХХ ст. тристоронні органи були створені в 

країнах колишнього соціалістичного табору, Балтії та СНД, у тому 

числі й в Україні. 

Друга модель – двостороння співпраця в урегулюванні конфліктів 

роботодавців і найманих працівників в особі їх представницьких 

органів. У даному випадку держава виступає в ролі законодавця та 

арбітра трудових спорів. У цій моделі вирішення проблем  

здійснюється за допомогою соціального діалогу на галузевому та 

виробничому рівнях. Така модель притаманна США, Іспанії,  

Португалії. 

Третя модель – діалог і співпраця щодо конфліктів між 

роботодавцями та працівниками без будь-якого втручання з боку 

держави. Наприклад, така модель соціального діалогу застосовується в 

Японії. 

3.  За рівнем участі працівників в управлінні підприємством і 

представництвом їх інтересів і соціально-трудових прав у світовій 

практиці склалися три найхарактерніших моделі. 
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Модель профспілкового представництва. У ряді країн (США, 

Канада, Японія, Польща, Великобританія, Ірландія, Італія) 

профспілкова організація на підприємстві відповідно до закону 

вважається представником не тільки членів профспілки, але й усіх 

працівників, що не входять до профспілки. Як правило, роботодавець 

визнає «найбільш представницьку спілку». У разі конфлікту, відмови 

роботодавця від ведення колективних переговорів представництво 

визнається за профспілкою, у якої офіційно підтверджені  

повноваження на дане представництво. 

Модель «чистого представництва» найманих працівників у радах 

і комітетах підприємств. Ця модель типова для Австрії, Греції, Іспанії, 

Німеччини, Нідерландів, Португалії. Ради (комітети підприємств) є 

органами робочого представництва. Трудовий колектив обирає своїх 

представників у цей орган. Його кількісний склад і терміни обрання 

встановлюються в законодавчих актах. За обсягом повноважень це, як 

правило, консультативний орган зі соціальних питань, що стосуються 

робочого часу й відпусток, охорони праці, розробки соціальних 

заходів. У виробничо-господарській сфері діяльності підприємства 

рада (комітет) має право тільки на отримання від роботодавця 

відповідної інформації. Роботодавець управі обмежитися лише 

консультаціями із цим органом зі соціальних питань. Порядок таких 

консультацій, ступінь обов’язковості врахування думки ради 

підприємства конкретизуються в рамках колективних договорів або 

спеціальних угод у межах підприємства. Таким чином, ради (комітети) 

підприємств виступають опозиційними органами по відношенню до 

роботодавця, що є спільним із профспілковими комітетами. 

Модель «змішаного представництва». Ця модель характерна для 

Бельгії, Данії, Ірландії, Франції. На підприємствах формуються ради 

(комітети), до складу яких трудовим колективом обираються 

представники найманих працівників і призначаються адміністрацією 

представники роботодавця. Названі ради мають більш широкі 

повноваження, включаючи участь у вирішенні питань, що стосуються 

внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці. Ця модель 

передбачає сумісну участь в організації управління та господарській 

діяльності підприємства. Так, за законодавством Франції голова 

підприємства зобов’язаний щорічно представляти в комітет доповідь 

про господарський обіг підприємства, про рух заробітної плати 

протягом минулого року тощо. Роботодавець також зобов’язаний 
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запросити думку комітету підприємства з таких питань , як: зміна 

чисельності та структури штатів, тривалість робочого часу, умови 

праці. Це обов’язкова консультація, яка полягає в тому, що якщо 

рішення прийняте роботодавцем без урахування думки комітету 

підприємства, то воно може бути анульоване судом. В акціонерних 

товариствах комітет підприємства направляє на засідання 

адміністрації або наглядової ради від двох до чотирьох своїх 

представників. 

Таким чином, ця модель передбачає прийняття спільних рішень 

та орієнтована на консенсус із роботодавцем. Не випадково пряме 

співробітництво з роботодавцем забезпечується в законодавчому 

порядку. Так, у ряді країн (Бельгія, Франція) місце голови комітету 

підприємства відведено роботодавцеві або представникові роботодавця. 

4.  За характером взаємодії профспілок з інститутами державної 

влади і місцевого самоврядування можна виділити два типи  

профспілок. 

До першого типу належать профспілки, орієнтовані на 

співпрацю з державою. Це характерно для країн, де робочий рух має 

багаторічний реформістський характер і конструктивні реформатор-

ські традиції (Австрія, Данія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, 

Швейцарія, Швеція).  

До другого типу належать профспілки, налаштовані на 

конфлікт із державою. Це характерно для країн, де профспілки 

систематично конфліктують із державою, інститутами державної 

влади (Великобританія, Італія, Франція). 

Суттєве значення у взаємовідносинах профспілок із владними 

структурами мають особливості їх організаційної побудови. Політично 

незалежний профспілковий рух, створений за виробничим принципом, 

зі жорсткою ієрархічною структурою й усевладдям керівної верхівки 

частіше за все налаштований на соціальний конфлікт. Такого роду 

профспілки звичайно характеризуються як опозиційні. І навпаки, 

профспілки, тісно взаємопов’язані з якою-небудь реформаторською 

партією, із гнучкою ліберально-синдикалістською структурою, 

здатною нейтралізувати «абсолютизм» лідерів і найбільш повно 

враховувати інтереси працівників, найчастіше схильні до співпраці з 

владними структурами та державою в цілому. 

У розвинених країнах активність держави, владних структур 

спонукає профспілки до постійного діалогу з організаціями  

роботодавців та державними органами. Тобто, вони входять до 
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державно-політичної сфери, поступово закріплюючись у ній і часом 

перехоплюючи ініціативу, що є обов’язковою умовою демократії. 

Профспілки мають бути самостійними і незалежними, щоб не 

допустити їх інтеграцію в державну владу та виключити використання 

діалогу в ролі механізму лише держави. 
Згідно з дослідженнями Організації економічного співробітництва 

та розвитку, не можна надати перевагу жодній із розглянутих моделей 
соціального діалогу і партнерства, адже кожна з них має свої негативні 
та позитивні сторони. У світі не існує моделі, яка б гарантувала 
низький рівень інфляції, міжнародну конкурентоспроможність  
підприємств, постійне та стабільне підвищення заробітної плати, 
високий рівень соціальної захищеності, трудову згоду та перспективи 
повної зайнятості. Ідеальна модель соціального діалогу має бути 
гнучкою, щоб могла швидко пристосовуватися до міжнародної 
конкуренції, національної економіки та політичної ситуації. Тому 
протягом останніх років в Європі стає помітною тенденція зменшення 
ефективності централізованих моделей соціального діалогу й 
зростання децентралізованих. 

Проте при виборі української моделі соціального діалогу така 
закономірність не може слугувати засадничим орієнтиром, тому що 
європейська традиція розбудови соціально-трудових відносин має 
значний досвід узгодження інтересів соціальних партнерів. Україна ж 
тільки починає шукати власну модель соціального діалогу й без 
допомоги держави на даному етапі досягти конструктивного 
соціального діалогу неможливо. Україна за нинішнього соціально-
економічного рівня розвитку, культурно-ментальних особливостей 
взаємостосунків громадян повинна виробити власну модель 
соціального діалогу, звичайно, враховуючи позитивний досвід 
розвинутих європейських країн, які спромоглися, використовуючи 
інструменти соціального діалогу, сформувати дієві механізми 
узгодження соціальних інтересів, запобігання гострих політичних 
криз. 

Із метою вироблення української моделі соціального діалогу 
найбільш придатними для застосування можуть бути бельгійська, 
французька та німецька моделі. Досвід Бельгії щодо організації 
соціального діалогу може бути корисним для активізації роботи 
тристоронніх органів  (відповідно до цієї моделі, члени тристоронніх 
органів повинні займатися лише ухвалюванням рішень, основну ж 
роботу мають виконувати висококваліфіковані спеціалісти 
секретаріату). Французька модель соціального діалогу значно 
розширює коло учасників представництва інтересів не лише 
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соціальних партнерів, але й громадських об’єднань та інших категорій 
громадян, які призначаються соціально-професійними організаціями 
та урядом для участі в соціальному діалозі. Реалізація такого підходу 
збільшує представництво третього сектору в організації соціального 
діалогу на різних рівнях, розширює його соціальну базу та підвищує 
легітимність прийнятих рішень. Досвід німецької моделі соціального 
діалогу вказує на доцільність створення рад підприємств, здійснення 
ними в деяких випадках автономної тарифної політики.  

Також заслуговує на увагу практика країн Центрально-Східної 
Європи щодо створення додаткових тристоронніх органів, які 
займаються окремими питаннями (соціальна політика, політика 
зайнятості, економічна політика, заробітна плата, трудове  
законодавство, безпека та гігієна праці, соціальний захист, освіта і 
професійне навчання, гендерні питання, питання взаємодії з ЄС). 
Створені підкомітети у складі центрального тристороннього органу 
мають бути компетентними не лише в міжнародних питаннях і в таких 
традиційних сферах, як заробітна плата, соціальне забезпечення, 
трудові відносини,  але й повинні спрямовувати свою діяльність на 
вирішення низки політико-економічних питань (планування  
національного розвитку, реструктуризація промисловості, регіональний 
розвиток, оподаткування, фінансові питання, національний бюджет).  

 
Контрольні питання 
 

1. У яких важливих документах Організації Об’єднаних Націй 
визначене підґрунтя розвитку соціального діалогу? 

2. Назвіть основні принципи, на яких ґрунтується діяльність 
Міжнародної організації праці? 

3. Які основні завдання Міжнародної організації праці? 
4. Що таке Міжнародна конференція праці? 
5. Охарактеризуйте основні форми роботи Міжнародної організації 

праці. 
6. Що таке ратифікація? 
7. Яким чином вплинуло прийняття Хартії Співтовариства про 

основні соціальні права працівників на розвиток соціального 
діалогу в Європейському Союзі? 

8. Із залученням яких організацій відбувається соціальний діалог 
на рівні Європейського Союзу? 

9. За якими ознаками класифікуються моделі соціального діалогу і 
партнерства? 

10. Яка модель соціального діалогу притаманна Україні? 
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Тестові завдання 

 

1. Організацією Об’єднаних Націй було прийнято: 

а) Декларацію основних принципів та прав у світі праці; 

б) Загальну декларацію прав людини; 

в) Хартію про основні соціальні права працівників; 

г) усі відповіді правильні. 
 

2. Кількість конвенцій Міжнародної організації праці складає: 

а) близько 150; 

б) близько 180; 

в) близько 190; 

г) близько 200. 
 

3. Міжнародна конференція праці – це: 

а) вищий орган МОП; 

б) основний виконавчий орган МОП; 

в) постійний секретаріат МОП; 

г) спеціалізована установа ООН. 
 

4. У своїй діяльності Міжнародна організація праці не 

використовує такі форми роботи: 

а) нормотворчу діяльність; 

б) технічне співробітництво; 

в) примирні процедури; 

г) наукову діяльність. 
 

5. Адміністративна рада – це: 

а) вищий орган МОП; 

б) основний виконавчий орган МОП; 

в) постійний секретаріат МОП; 

г) дослідницький та видавничий центр МОП. 

 

6. Принципове значення в удосконаленні нормотворчої діяльності 

Міжнародної організації праці має: 

а) Декларація основних принципів та прав у світі праці; 

б) Фундаментальні Конвенції; 

в) Декларація про цілі і завдання організації; 

г) Резолюції. 



Соціальний діалог 

 

 
78 

7. Затвердження вищим органом державної влади міжнародного 

правового акта – це: 

а) репрезентативність; 

б) ратифікація; 

в) легітимність; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

8. За роллю та місцем владних структур у партнерських  

відносинах виділяються такі типи моделей соціального діалогу:  

а) тристороння співпраця;  

б) двостороння співпраця;  

в) діалог і співпраця; 

г) усі відповіді правильні. 

 

9. За характером взаємодії профспілок з інститутами державної 

влади і місцевого самоврядування склалися такі моделі:  

а) діалог і співпраця;  

б) «чисте представництво» і «змішане представництво»;  

в) профспілкове представництво і «змішане представництво»; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

10. З усіх моделей соціального діалогу можна надати перевагу 

такій:  

а) тристороння співпраця;  

б) двостороння співпраця;  

в) діалог і співпраця; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

  


