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Конституція України проголошує Україну демократичною, 
соціальною, правовою державою, діяльність якої спрямована на 
утвердження та забезпечення прав і свобод людини та їх гарантій. 
Розвиток у цьому напрямі неможливий без застосування соціаль-
ного діалогу як важливого засобу побудови відносин між праців-
никами, роботодавцями і державою. Адже саме соціальний діалог 
слугує дієвим засобом як знаходження і підтримання довіри між 
державою та суспільством, так і створення такого середовища, де 
працівники та роботодавці мають змогу мирно реалізувати свої 
права і досягти тих цілей, які вигідні обом сторонам. 

Сьогодні правова конструкція соціального діалогу в Україні, 
якою законодавець замінив правову конструкцію соціального 
партнерства, незважаючи на доволі помітний постійний інтерес у 
науковій спільноті, результатом реалізації якого стали окремі мо-
нографії, захищені дисертації, окремі наукові статті, і досі залиша-
ється явищем непізнаним. Насамперед, тому, що новели, які 
з’являються в законодавстві, закономірно в науці починають роз-
глядатися із практичної точки зору – для того щоб чітко визначи-
ти механізм їх застосування, або вони досліджуються із точки зору 
компаративістики, для того щоб країна не відставала у розвитку 
державних та громадських інститутів, розвивалась у сучасному 
демократичному напрямі, щоб запозичити позитивний досвід за-
стосування вже апробованих у розвинених країнах конструкцій та 
уникнути негативного. А от, власне, усвідомлення сутності та цін-
ності цих правових конструкцій для суспільства і держави, розши-
рення можливостей у їх застосуванні – все це викликає науковий 
інтерес потім, коли від національного досвіду їх застосування при-
ходить справжнє розуміння цих правових конструкцій, відчува-
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ється їх корисність у впорядкуванні відносин та очевидний пози-
тивний результат їх впровадження. 

Впровадження соціального діалогу в Україні стало гідним 
продовженням світової цивілізованої практики врегулювання со-
ціально-трудових відносин. Однак і досі розуміння його сутності, 
пошук його витоків, обґрунтування його органічності у соціальній 
та правовій державі, принципи соціального діалогу, на яких базу-
ється його здійснення, поняття юридичних гарантій його здійс-
нення та їх характеристики складу та змісту тощо залишаються в 
науці недослідженими, представляють значний науковий інтерес з 
огляду на європейський вибір розвитку нашої держави, а отже, є 
актуальними для сучасної науки. 

Наразі основна мета соціального діалогу – це створення та-
кого ідеального середовища, в якому можливо побудувати стабі-
льні відносини між його сторонами, з дотриманням їх інтересів, 
забезпеченням нормального робочого процесу та досягненням 
сторонами взаємовигідних цілей, а також недопущенням появи 
між ними конфлікту1. 

У свою чергу, найважливішим результатом соціального діа-
логу є досягнення і зміцнення консенсусу в суспільстві, а також 
можливість залучати більше різних суб’єктів для досягнення узго-
джених цілей. При цьому, необхідно відзначити, що соціальний 
діалог не завжди є гарантованим засобом подолання суперечнос-
тей між працівником та роботодавцем. Однак у будь-якому разі 
діалог завжди кращий від протистояння, оскільки він відкриває 
перспективи для досягнення взаєморозуміння. Тому альтернати-
ви соціальному діалогу у системі соціально-трудових відносин для 
соціальної держави немає2. 

Зазначимо, що актуальність дослідження соціального діалогу 
визначають і очікування вищих державних інституцій від розширен-
ня можливостей цієї правової конструкції, яка здатна вирішити бага-
то існуючих проблем. Адже на сучасному етапі розвитку України, у 
зв’язку з проведенням реформи децентралізації влади і створенням 
об’єднань територіальних громад, коло питань соціального діалогу 
постійно розширюється. Зокрема, в регіонах порушується питання 
щодо перспектив розвитку областей, розв’язання проблем, 

                                                 
1 Даниліна Ю.С. Правове регулювання соціального діалогу в Україні : 

автореф. дис. … канд. .юрид. наук : спец. 12.00.05. Кривий Ріг, 2018. С. 12. 
2 Даниліна Ю.С. Правове регулювання соціального діалогу в Україні : 
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пов’язаних із соціальним становищем внутрішньо переміщених осіб, 
перенесення питання ведення соціального діалогу у площину новос-
творених територіальних громад. Проте, як нещодавно відзначено 
Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 
забезпечення Верховної Ради України, «соціальний діалог в Україні 
сьогодні розвивається в рамках вузького формату і здійснюється між 
Урядом, об’єднанням роботодавців і профспілок без залучення орга-
нізацій громадянського суспільства, що представляють і обстоюють 
свободи та інтереси людини і громадян»1. 

У зв’язку з цим вважаємо доцільним активізувати наукові 
пошуки щодо участі у соціальному діалозі організацій громадян-
ського суспільства, що представляють і обстоюють свободи та ін-
тереси людини і громадянина у якості сторони соціального діало-
гу поряд із Урядом, об’єднанням роботодавців і профспілок для 
подальшого створення ефективної правової бази. 
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У контексті сучасних інтеграційних процесів важливою про-
блемою є адаптація вітчизняного законодавства до європейських 
стандартів. Прагнення України рухатися європейським шляхом 
розвитку ставить на порядок денний і питання вдосконалення 
трудового законодавства. Однак далеко не усі інститути трудово-
го права сьогодні на достатньому рівні досліджені та адаптовані 
до сучасних вимог. І навіть прийняття Трудового кодексу України 
(далі – ТК) не повною мірою гарантує належне правове забезпе-
чення щодо дотримання вимог роботодавцем порядку звільнення 
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