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Відповідно до ст. 2 Конвенції МОП № 154 про сприяння ко-
лективним переговорам 1981 року термін «колективні перегово-
ри» означає всі переговори, що проводяться між роботодавцем, 
групою роботодавців або однією чи кількома організаціями робо-
тодавців, з одного боку, та однією чи кількома організаціями пра-
цівників – з іншого, з метою: 

а) визначення умов праці й зайнятості; та/або 
b) регулювання відносин між роботодавцями й працівника-

ми; та/або 
с) регулювання відносин між роботодавцями чи їхніми ор-

ганізаціями та організацією чи організаціями працівників1.  
Статтею 5 Конвенції МОП № 154 передбачені заходи щодо 

сприяння колективним переговорам, які відповідають національ-
ним умовам і спрямовані на те, щоб: 

а) колективні переговори були можливі для всіх роботодав-
ців і всіх категорій працівників у галузях діяльності, передбачених 
цією Конвенцією; 

b) колективні переговори поступово поширювалися на всі 
питання, визначені в пунктах а), b) і с) статті 2 цієї Конвенції; 

с) заохочувалося розроблення правил процедури, узгодже-
них між організаціями роботодавців і працівників; 

d) проведенню колективних переговорів не перешкоджала 
відсутність правил, що їх регулюють, чи неповна або невідповідна 
суть цих правил; 

е) органи й процедури розв’язання трудових конфліктів ство-
рювалися таким чином, щоб сприяти колективним переговорам.  

У ст. 1 Конвенції МОП № 154 про сприяння колективним пе-
реговорам передбачається, що вона поширюється на всі галузі 

                                                 
1 Конвенція МОП №154 про сприяння колективним переговорам 

1981 року. Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією 
праці.1965-1999. Том ІІ. Женева: Міжнародне бюро праці, 1999. С. 1181. 
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економічної діяльності. Національне законодавство, правила або 
практика можуть визначати, якою мірою гарантії, передбачені 
цією Конвенцією, поширюються на збройні сили та поліцію. Щодо 
державної служби національне законодавство, правила або націо-
нальна практика можуть встановлювати особливі способи засто-
сування цієї Конвенції.  

Відповідно до п. 4 Рекомендації МОП № 163 щодо сприяння 
колективним переговорам 1981 року1 колективні переговори мо-
жуть проходити на будь-якому рівні, зокрема на рівні установи, 
підприємства, галузі діяльності чи промисловості або на регіона-
льному чи національному рівні. У країнах, де колективні перего-
вори проводяться на кількох рівнях, сторони, які ведуть перегово-
ри, повинні забезпечувати координацію між цими рівнями.  

Про процедуру ведення колективних переговорів також 
йдеться у Рекомендації МОП № 91 щодо колективних договорів2. 
Передбачено, що шляхом погодження або через законодавство 
залежно від умов країни, повинні встановлюватися системи, які 
відповідають місцевим умовам, для опрацювання, укладення, пе-
регляду та поновлення колективних договорів чи для надання 
сприяння сторонам у опрацюванні, укладенні, перегляді та понов-
ленні колективних договорів.  

Організація, функціонування та коло ведення цих систем 
повинні визначатися угодами між сторонами-учасниками або за-
конодавством кожної країни, відповідно до того, які способи від-
повідають умовам, наявним у даній країні.  

У чинному законодавстві України колективні переговори з 
укладення колективних договорів і угод закріплені як одна з форм 
здійснення соціального діалогу в ст. 8 Закону України «Про соціа-
льний діалог в Україні». Законодавець пов’язує колективні пере-
говори тільки з укладенням колективних договорів і угод, хоча це 
не відповідає повною мірою міжнародним трудовим стандартам. У 
широкому розумінні колективні переговори мають розглядатися 
не тільки як процес, що веде до укладення колективних договорів, 
угод, але й як процес, що веде до вирішення всіх інших питань сто-
совно прав і обов’язків працівників, не передбачених в колектив-

                                                 
1 Рекомендація МОП №163 щодо сприяння колективним переговорам 

1981 року. Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією 
праці. 1965-1999. Том ІІ. Женева: Міжнародне бюро праці, 1999. С. 1184. 

2 Рекомендація МОП №91 щодо колективних договорів1951 року. 
Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 
1919-1964. Том І. Женева: Міжнародне бюро праці, 1999. С. 545-546. 
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ному договорі, або коли колективний договір взагалі відсутній на 
підприємстві. 

Порядок ведення колективних переговорів з укладення ко-
лективних договорів, угод закріплений ст. 14 КЗпП України, ст. 10 
Закону України «Про колективні договори і угоди». Статтею 11 
Закону України «Про колективні договори і угоди», Законом Укра-
їни «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конф-
ліктів)» встановлений порядок вирішення розбіжностей під час 
ведення колективних переговорів. У зазначених актах не визнача-
ється поняття, предмет та принципи колективних переговорів, а 
норми про порядок їх ведення є неповними, що не відповідає ви-
могам Конвенції МОП № 154 про сприяння колективним перего-
ворам. Зміст ст. ст. 10, 11 Закону України «Про колективні догово-
ри і угоди» є занадто стислим і не розкриває правової природи і 
сутності колективних переговорів. Існують розбіжності між нор-
мами Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Закону 
України «Про колективні договори і угоди» стосовно закріплення 
сторін колективних переговорів. 

Протягом 2011 – 2012 років в Україні, за сприяння Міжнаро-
дної організації праці, реалізовувався проект технічного співробі-
тництва «Удосконалення колективних переговорів і дотримання 
трудового законодавства в Україні». За результатами роботи Про-
екту було узгоджено рекомендації щодо вдосконалення законода-
вчої бази та практики ведення колективних переговорів в Україні. 
Зверталася увага на затягування колективних переговорів, невід-
повідність змісту значної кількості положень Генеральної та тери-
торіальної угод предмету колективних переговорів, встановлено-
го ратифікованою Україною Конвенцією МОП № 154 про сприяння 
колективним переговорам. Міністерством соціальної політики 
України був розроблений проект Закону України «Про колективні 
договори і колективні угоди». Однак до цього часу новий Закон 
так і не прийнято.  

У проекті Трудового кодексу України взагалі відсутні норми 
про колективні переговори. Не можна погодитися з позицією роз-
робників проекту ТК України № 1658 в редакції, підготовленій до 
другого читання від 24 липня 2017 року, щодо включення до Кни-
ги шостої «Колективні трудові відносини» тільки однієї ст. 336 
«Колективні переговори та укладення колективного договору та 
угоди», в якій закріплена бланкетна норма про те, що порядок ро-
зробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з 
метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-
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економічних інтересів працівників і роботодавців визначаються 
законом. 

На відміну від КЗпП України у трудових кодексах багатьох 
зарубіжних країн міститься окрема глава з відповідною назвою, 
нормами якої докладно регулюється ведення колективних пере-
говорів. До Трудового кодексу Азербайджанської Республіки 
включено окрему четверту главу «Колективні переговори» (ст. ст. 
25 – 27). Главу IV«Колективні переговори» включено до Трудового 
кодексу Республіки Молдова. Окремі глави також містяться у Тру-
довому кодексі Киргизької Республіки (глава 5 «Органи соціаль-
ного партнерства. Колективні переговори»), Трудовому кодексі 
Республіки Білорусь (глава 34 «Колективні переговори»). У трудо-
вих кодексах інших зарубіжних країн в окремій статті (статтях) 
досить докладно закріплено процедуру ведення колективних пе-
реговорів (наприклад, ст. 48 Трудового кодексу Литовської Респу-
бліки, ст. ст. 149, 150 Трудового кодексу Республіки Казахстан).  
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Національна поліція як новий правоохоронний орган Украї-
ни, на який покладені завдання з надання поліцейських послуг у 
сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і 
свобод людини, інтересів суспільства і держави; протидії злочин-
ності; надання послуг з допомоги особам, які з особистих, економі-
чних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 
потребують такої допомоги, має бути укомплектована високопро-
фесійним, вмотивованим персоналом, здатним на високому рівні 
виконувати повноваження, що покладені на поліцію чинним зако-
нодавством України. 

Разом з цим слід відзначити, що для ефективного виконан-
ня вищезазначених завдань та реалізації поліцейським його пов-
новажень важливе значення має належне стимулювання профе-
сійної діяльності поліцейського. 
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