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зайнятості, включення соціальних партнерів у службу зайнятості, 
колективних трудових договорів, робочих кадрів на виробництвах 
із запровадженням нових технологій. 
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В усіх країнах колективний договір традиційно розгляда-
ється як бажаний засіб фіксації заробітної плати та інших умов 
найму, регулювання відносин між підприємцями і працівниками. 
При цьому досить часто колективний договір залежить від полі-
тики уряду і одержує законодавче обґрунтування. Фіксуючи нор-
мальні умови праці, колективний договір дозволяє найманим 
працівникам брати участь у прийнятті рішень. Він ніби послаблює 
абсолютну владу власника або уповноваженої ним особи в питан-
нях, що раніше вирішувались виключно в нормативному порядку.  

При єдиній формі власності на засоби виробництва – держа-
вній – роль колективного договору в регулюванні трудових відно-
син була досить незначною. Протягом тривалого часу працівники 
байдуже ставилися до колективного договору, не вбачаючи в ньо-
му практичної користі, оскільки була відсутньою можливість 
будь-що змінити в поліпшенні умов праці та підвищенні заробіт-
ної плати1. 

Розвиток ринкових відносин змінив ставлення найманих 
працівників до колективного договору. Вони почали вбачати в 
ньому засіб регулювання всього комплексу соціально-побутових 
умов, метод регулювання трудових відносин2. Колективний дого-
вір і колективні угоди є одним із напрямів соціально-

                                                 
1 Трудове право України: Навч. посіб. для студ. юрид. спеціальнос-

тей вищих навчальних закладів / Пилипенко П. Д., Бурак В. Я., Козак З. Я. 
та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. К., 2003. С. 162. 

2 Мироненко В. П., Полішко Н. Л. Правове регулювання, порядок ук-
ладення та зміст колективного договору  // Нотаріат для вас. 2012.  
№ 11. С. 40-46. 
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партнерських відносин. У даний час в Україні вони укладаються на 
виробничому, регіональному, галузевому і національному рівнях. 

Змістом колективного договору є узгоджені сторонами умо-
ви (положення), покликані врегулювати соціально-трудові відно-
сини на конкретному підприємстві, в установі, організації. Ці умо-
ви можна поділити на чотири види: інформаційні, нормативні, зо-
бов'язальні й організаційні. 

Інформаційні умови містять норми централізованого законо-
давства, а також колективних угод більш високого рівня генеральної, 
галузевої, регіональної угод. Такі умови, будучи перенесеними до 
колективного договору конкретного підприємства, не набирають тут 
додаткової юридичної сили. Разом з тим їх роль не треба применшу-
вати, оскільки одні й ті ж питання регулюються значною кількістю 
джерел, а при цьому в колективному договорі не може бути зниже-
ний рівень соціальних гарантій. Тому, логічно вплітаючись у норма-
тивну тканину колективного договору, інформаційні умови забез-
печують цілісність змісту з конкретного питання.  

Нормативні умови колективного договору – це локальні но-
рми права, встановлені сторонами в межах їх компетенції, які по-
ширюються на працівників даної організації. Вони діють протягом 
усього терміну, на який укладається колективний договір. Остан-
нім часом спостерігається збільшення кількості колективних до-
говорів, укладених як на виробничому, так і галузевому рівні. Це 
пояснюється розширенням договірних засад у регулюванні трудо-
вих відносин, зростанням ролі локального регулювання.  

Зобов'язальні умови колективного договору являють собою 
конкретні зобов'язання сторін із зазначенням термінів їх вико-
нання і суб'єктів-виконавців, відповідальних за їх виконання. Ці 
умови діють до їх виконання і завершуються виконанням. У ст. 7 
Закону України «Про колективні договори і угоди» міститься оріє-
нтовний перелік питань, згідно з якими до договору можуть 
включатися взаємні зобов'язання сторін. Цей перелік носить ре-
комендаційний характер. У колективному договорі встановлю-
ються, зокрема, зобов'язання відносно: змін в організації вироб-
ництва і праці (скорочення чисельності або штату працівників; 
переведення підприємства на багатозмінний режим роботи або на 
неповний робочий час);  забезпечення продуктивної зайнятості 
(наприклад, створення нових робочих місць для інвалідів, розпо-
діл однієї посади між двома працівниками з неповним робочим 
часом);  нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, 
розмірів заробітної плати, доплат, надбавок, преміальних й інших 
заохочувальних виплат; встановлення гарантій, компенсацій, 
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пільг (наприклад, встановлення частково оплачуваних відпусток 
для жінок, котрі мають дітей, на більш тривалі терміни, ніж пе-
редбачено законодавством;  участь трудового колективу в форму-
ванні й розподілі прибутку (якщо це передбачене статутом підп-
риємства); режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку 
(наприклад, конкретизація відпусток за ненормований режим ро-
боти); умов і охорони праці (впровадження сучасних засобів захи-
сту здоров'я працівників; встановлення підвищеної компенсації 
потерпілому при отриманні травми на виробництві); забезпечен-
ня житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, 
організації оздоровлення працівників; гарантій діяльності вибор-
них членів профспілкової або іншої представницької організації 
працівників; умов регулювання фондів оплати праці, встановлен-
ня міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці. 

Як бачимо, за критерієм фінансування всі зобов'язання у ко-
лективному договорі поділяються на такі, що вимагають витра-
чання додаткових коштів від роботодавця, і такі, що не вимагають 
фінансування, а стосуються організації праці, її вдосконалення. Як 
засвідчує практика, сьогодні, здебільшого, перша група зобов'я-
зань роботодавцями не виконується, причина називається одна – 
наслідки економічної кризи. У таких умовах не виконується не 
тільки додаткове соціально-економічне стимулювання, а й основ-
ні обов'язки роботодавця, які випливають в усякому разі з трудо-
вих договорів з конкретними працівниками. 
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Актуальность темы исследования состоит в том, что для 
трудовых отношений естественно возникновение самых разнооб-
разных спорных ситуаций между работником и нанимателем. В 
связи с этим в трудовом договоре необходимо предусмотреть ма-
ксимально большее количество возможных ситуаций, не противо-
речащих трудовому законодательству. В свою очередь, трудовое за-
конодательство должно совершенствоваться в этом направлении.  
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