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рмованого робочого часу як такого, що у своїй природі на даному 
етапі розвитку трудових відносин в Україні має складову зловживан-
ня та примусової праці. Натомість слід розширити перелік підстав 
залучення працівників до надурочних робіт, які відповідають реаль-
ним умовам ринку праці, та встановити потрійну оплату праці за ро-
боту понад встановленої тривалості за кожну годину. 
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Після	 прии! няття	 у	 2010	 році	 Закону	Украı̈ни	 «Про соціаль-
нии! 	діалог	в	Украı̈ні» були створені передумови розвитку соціаль-
ного діалогу, організована Національна тристороння соціально-
економічна рада і	 територіальні	 тристоронні	 соціально-
економічні	ради.	Законом	були	також	визначені	критеріı̈	репрезе-
нтативності для суб’єктів сторони професійних спілок та сторони 
роботодавців. Незважаючи на певні недоліки і критику,	цеи! 	Закон	
реально	сприяв	консолідаціı̈	 соціальних	партнерів, були зроблені 
певні кроки по налагодженню взаємодії між Національною три-
сторонньою соціально-економічною радою та Комітетом економі-
чних реформ,  а також налагодженню співпраці з Міжнародною 
організацією праці та Міжнародною асоціацією соціально-
економічних рад і подібних до них інституцій. 

З	іншого	боку,	в	умовах	активізаціı̈	організаціи! 	громадянсь-
кого	 суспільства,	 ı̈хньоı̈	 участі	 в	 суспільному	 обговоренні	 тих	 пи-
тань,	що	є	традиціи! ними	темами для тристороннього соціального 
діалогу, ведеться дискусія відносно ефективності нинішньої моде-
лі	 соціального	 діалогу	 для	 Украı̈ни. Ті соціальні партнери, що є 
прихильниками тристоронньої моделі соціального діалогу, вказу-
ють на необхідність подальшого розвитку їх можливостей для 
участі у соціальному діалозі в тристоронньому форматі.  

Водночас висловлюються думки про те, що соціальний діа-
лог в Україні лише імітується, інститут соціального діалогу так і 
не став провідним майданчиком для досягнення компромісів та 
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об’єднання зусиль сторін для реалізації реформ з метою забезпе-
чення стійкого соціально-економічного розвитку країни.1            

Одним з істотних недоліків соціального діалогу визначаєть-
ся відсутність узгодженого усіма учасниками спільноти стратегіч-
ного плану дій. Необхідно консолідувати сторони соціального діа-
логу, щоб створити сприятливі регуляторні умови для підпри-
ємств, ведення бізнесу, гідні умови роботи для найманих праців-
ників, стимули для детінізації зарплат, а зрештою, для забезпе-
чення доходів державної скарбниці та бюджетів різного рівня.   

Сьогодні в країнах Європейського Союзу говорять про «три-
партизм з позначкою “плюс”», що передбачає участь у соціальному 
діалозі громадянських організацій різного спрямування, а не тіль-
ки профспілок та об’єднання роботодавців.  

У 2015 році Міністерством соціальної політики був розробле-
нии! 	законопроект	про	колективні	договори	і	угоди,	якии! 	наразі	зна-
ходиться	на	доопрацюванні	після	проведення	консультаціи! 	із	заціка-
вленими органами, де обговорювались проблемні	 питання.	Також	у	
2015	 році	 створено	 Державну	 службу	 Украı̈ни	 з	 питань	 праці,	 що	
об’єднала	служби	інспекціı̈	праці	з	таких	питань, як дотримання тру-
дового законодавства, безпека та гігієна праці, трудові відносини, 
обов’язкове державне соціальне страхування	і	здіи! снення	державно-
го	гірничого	нагляду.	Служба	стала	результатом	злиття	трьох	різних	
органів	у	сфері	праці,	а	саме	Державноı̈	інспекціı̈	з	питань	праці, Дер-
жавноı̈	служби	гірничого	нагляду	та	промисловоı̈	безпеки	та	частини	
Державноı̈	 санітарно-епідеміологічноı̈	 служби. Відповідно до Поло-
ження основними завданнями служби є реалізація державної політи-
ки у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, пово-
дження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здій-
снення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та 
контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість на-
селення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в час-
тині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, 
надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпе-
чення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.2 

                                                 
1 Соціальний діалог є визначальним чинником управління сталим 

розвитком держави // Голос України. 2017. №196 (6951) . [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/294779. 

2 Постанова КМУ від 11.02.2015 №96 Про затвердження Положення 
про Державну службу України з питань праці // Відомості Верховної Ради 
(ВВР), 2016, № 3, ст.25.[Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-п. 
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У	процесі	реформування	соціального	діалогу	в	Украı̈ні	для	до-
сягнення	відчутних	результатів	і	для	працівників,	і	для	роботодавців	
необхіднии! 	змістовнии! 	тристоронніи! 	соціальнии! 	діалог, що потребує 
ефективних і скоординованих процесів колективних переговорів. 

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції 
«Стан та перспективи розвитку управлінської науки: український 
та польський досвід», що відбулася 5 – 6 жовтня 2017 року в Київ-
ському національно-економічному університеті ім. В. Гетьмана, 
дійшли висновків, що варто поширити соціальний діалог на інсти-
тути громадянського суспільства за формулою «соціальний діалог 
плюс» на державну соціально-економічну та соціально-трудову 
політику, а також запровадити алгоритм представницького ви-
значення репрезентативності сторін такого діалогу.  

Світовий досвід підтверджує, що в більшості випадків відмова 
від трипартизму за формулою «соціальні партнери мінус уряд» є не-
гативною і, як правило, має негативні наслідки. Жодна країна з роз-
виненою ринковою економікою не обходиться без активного втру-
чання з боку держави у процеси регулювання соціально-трудової 
сфери, застосовуючи при цьому різні методи і масштаби впливу. 

Тристоронніи! 	 соціальнии! 	 діалог, основою якого є глибоке 
розуміння інтересів сторін, які часто суперечать один одному, є 
цінним демократичним інструментом, метою якого є загальний 
суспільний добробут. 
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Обравши шлях суверенної, незалежної країни, що сповідує гу-
маністичні цінності, спирається на демократичні методи управління, 
Україна поставила перед собою низку надзвичайно важливих за-
вдань стратегічного характеру. Зокрема, перехід від планової еконо-
міки до ринкової, відмова від командно-адміністративних методів і 
засобів здійснення державної політики вимагали створення власної 
правової системи, яка б ураховувала особливості геополітичного ста-
новища України та її національно-культурну специфіку. Однією з ос-
новних сфер суспільних відносин, що потребувала правового врегу-
лювання, стала сфера трудових відносин, адже розбудова української 
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