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Тема дисципліни: Колективні договори та угоди 

 

Семінарське заняття 4 

Тема: Порядок укладання колективних договорів та угод 

 

План 

1. Історія виникнення колективних договорів і етапи їх розвитку в Україні 

2. Охарактеризуйте колективний договір як локальний нормативно – 

правовий акт 

3. Визначте та охарактеризуйте порядок укладення та сторони 

колективного договору, угоди 

4. Проаналізуйте дію колективного договору та угоди 

5. Визначте та охарактеризуйте зміст колективного договору та угоди 
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Ключові поняття 

Колективний договір, колективна угода, сторони колективної угоди, дія 

колективного договору 

 

Рекомендовані реферати 

1. Колективний договір: проблеми сучасного розуміння 

2. Колективний договір як джерело трудового права 

3. Генеральна угода: поняття, ознаки та правова природа 

 
 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 
 

1. Дайте визначення поняттю «колективний договір» 

2. Назвіть рівні на яких укладаються колективні угоди 

3. Що є змістом колективного договору?, 

4. Назвіть сторони генеральної угоди? 

5. Які норми регулюються угодою на галузевому рівні? 

 

Дослідницька робота 

1. Теоретико-правові проблеми сутності колективного договору як 

локального нормативного акту 

2. Проблеми соціального діалогу в Україні 

 

Методичні рекомендації 

Перше питання. Виникнення колективних договорів у всіх країнах тісно 

пов'язане з економічними і соціальними наслідками подій, які мали місце наприкінці 

XIX та на початку XX століття. Прискорений спосіб капіталістичного виробництва, 

розподіл праці - все це відбилося на відносинах між найманими працівниками і 

підприємцями і змусило трудящих шукати захисту своїх трудових та соціальних 

інтересів шляхом створення організацій, які були б спроможні захистити їхні 

інтереси. Такими організаціями стали об'єднання працівників за професією - 

професійні спілки. 

Створення профспілок мало метою два основних завдання: допомогти 

працівникові не наодинці, а спільними зусиллями, разом з іншими працівниками 

конкурувати з підприємцями. 

Уперше колективні договори в російській імперії були укладені металістами 

Харкова. 

Після жовтневого перевороту 1917 р. колективні договори в Росії набули 

поширення. Вже 2 липня 1918 р. був опублікований Декрет РНК Росії «Про порядок 
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затвердження колективних договорів (тарифів)». Декрет поширювався на всі 

колективні договори, що визначали оплату праці в усіх видах і формах. 

Встановлювалось коло питань, які повинні були регулюватися колективним 

договором, а саме: прийняття на роботу і звільнення працівників, нормування 

робочого часу, оплати праці, правила користування квартирами, їдальнями, 

спецодягом, умови навчання тощо. Колективний договір укладався між спілкою 

працюючих і відповідною спілкою чи товариством підприємців, підлягав реєстрації і 

затвердженню Народним комісаріатом праці або його місцевими органами. 

З переходом до нової економічної політики почався другий період в історії 

розвитку колективних договорів. 2 грудня 1922 р. сесія ВУЦВК прийняла Кодекс 

законів про працю, глава четверта якого була присвячена колективному договору. 

Кодекс містив визначення поняття колективного договору як угоди, що укладається 

професійною спілкою як представником працюючих з одного боку, і наймачем - з 

другого.  

Одним з напрямів соціально-партнерських відносин є укладення колективних 

договорів і колективних угод. З 1993 р. Законом України "Про колективні договори і 

угоди" започатковано укладення колективних угод на регіональному, галузевому і 

національному рівнях. На 1993 р. між соціальними партнерами було укладено 

Генеральну тарифну угоду, а згодом вона отримала назву Генеральна угода. 

   Існують різні моделі соціального партнерства та, відповідно, організаційно-правові 

механізми їх реалізації в окремих країнах, але найбільш поширеним с двостороннє (біпартизм) та 

тристороннє (трипартизм) співробітництво. 

Біпартизм застосовують між об'єднаннями працівників та роботодавців 

переважно у країнах, де роль держави у регулюванні трудових правовідносин 

незначна (США, Великобританія та інші). При виникненні конфліктів держава 

виступає, зазвичай, як посередник. 

При трипартизмі держава виступає як соціальний партнер (Німеччина, Франція, 

Швеція та ін.). 

Одним із глобальних завдань трудового права є визначення юридичних меж 

соціального партнерства, встановлення найбільш раціональних і ефективних методів 

співставлення і примирення трудових відносин і інтересів, які протистоять один 

одному. 

У багатьох країнах Заходу двостороннє і тристороннє співробітництво 

соціальних партнерів інституційно оформлене у вигляді особливих органів, які 

займають важливе місце як в системі державної влади, так і в структурах 

громадянського суспільства. 

В Україні соціальне партнерство реалізується в таких основних формах, як 

колективні договірні акти (колективні договори та угоди), утворення та 

співробітництво представницьких органів працівників і роботодавців. Останнім 
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часом в Україні удосконалено правовий механізм соціального співробітництва 

шляхом прийняття нових нормативно-правових актів та створення на державному 

рівні органів, які сприяли б врегулюванню інтересів працівників і роботодавців та 

попередженню або швидкому вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів). 

Наприклад, такими органами є Національна рада соціального партнерства, 

Національна служба посередництва і примирення та інші. 

Отже виникнення колективних договорів у всіх країнах тісно пов'язане з 

економічними і соціальними наслідками подій, що мали місце наприкінці XIX та на 

початку XX ст. Прискорений розвиток капіталістичного способу виробництва, 

розподіл праці - все це відбилося на традиційних відносинах між трудящими і 

підприємцями і змусило трудящих шукати захисту шляхом створення організацій, які 

були б спроможними захистити їх інтереси. Такими організаціями стали об'єднання 

за професією — професійні спілки, мета створення яких була різною: для 

забезпечення зайнятості членів спілки, для створення спеціальних товариств 

взаємодопомоги, які б надавали допомогу при втраті роботи, в разі хвороби, при 

настанні старості, для регулювання умов праці. 

Відповідь на друге питання вимагає аналізу норм Закону України «Про 

колективні договори та угоди», відповідно до норм даного Закону колективний 

договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 

власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право 

юридичної особи. 

Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства 

в межах компетенції цих підрозділів. 

Угода укладається на державному, галузевому, регіональному рівнях на 

двосторонній основі.  Колективний договір укладається між власником або 

уповноваженим ним органом з однієї сторони і однією або кількома профспілковими 

чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у 

разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними і 

уповноваженими трудовим колективом. 

Сторонами генеральної угоди виступають:  професійні спілки, які об'єдналися 

для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди; 

власники або уповноважені ними органи, які об'єдналися для ведення 

колективних переговорів і укладення генеральної угоди, на підприємствах яких 

зайнято більшість найманих працівників держави. 

Сторонами угоди на галузевому рівні є власники, об'єднання власників або 

уповноважені ними органи і профспілки чи об'єднання профспілок або інших 

представницьких організацій трудящих, які мають відповідні повноваження, достатні 

для ведення переговорів, укладення угоди та реалізації її норм на більшості 

підприємств, що входять у сферу їх дії. 
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Угода на регіональному рівні укладається між місцевими органами державної 

влади або регіональними об'єднаннями підприємців, якщо вони мають відповідні 

повноваження, і об'єднаннями профспілок чи іншими уповноваженими трудовими 

колективами органами. 

Колективний договір за трудовим правом розглядається у кількох аспектах, що 

мають самостійне теоретичне і практичне значення. Колективний договір, будучи 

актом соціального партнерства, розглядається як нормативно-правовий договір. 

Одночасно слід враховувати, що інтереси найманих працівників і власника, їх 

погляди на одні й ті ж питання не в усьому і не завжди збігаються. Працівники 

зацікавлені в першу чергу у високому рівні оплати праці, встановленні додаткових 

пільг, гарантій, створенні належних умов праці, скороченні тривалості робочого часу, 

а підприємець — в одержанні високих прибутків, підвищенні ефективності 

виробництва при менших затратах, підвищенні конкурентоспроможності 

підприємства. Звідси і суперечності, спори, конфлікти. 

При відповіді на третє питання студентам необхідно зазначити, що 

колективний договір — це локальний нормативно-правовий акт, який регулює 

трудові, соціально-економічні відносини між власником і працівниками даного 

підприємства. Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форм власності й господарювання, які використовують 

найману працю і володіють правами юридичної особи. 

Колективний договір укладається не тільки на виробничих підприємствах, а й у 

бюджетних установах, закладах освіти, охорони здоров'я, органах виконавчої влади 

та місцевого самоврядування. 

Колективний договір, угода набирають чинності з дня підписання їх 

представниками сторін або з дня, вказаного в колективному договорі, угоді. Після 

закінчення терміну дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки 

сторони не укладуть новий або не переглянуть діючий, якщо інше не передбачене 

договором. У ст. 9 Закону не вказується термін на який укладається колективний 

договір. Цей термін визначається угодою сторін. На практиці колективні договори 

укладаються терміном на 1-3 роки. 

Галузеві й регіональні угоди підлягають повідомній реєстрації Міністерством 

праці та соціальної політики України, а колективні договори реєструються місцевими 

органами виконавчої влади у відповідності до ст. 9 Закону України "Про колективні 

договори і угоди", Положенням про порядок повідомної реєстрації галузевих і 

регіональних угод, колективних договорів, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 5 квітня 1994 р. №225.Внесення змін і доповнень до 

колективного договору, угоди протягом строку їх дії можливе тільки за взаємною 

згодою сторін у порядку, визначеному колективним договором, угодою. 
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Контроль за виконанням колективного договору, угоди здійснюється 

сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками. Сторони, що 

підписали колективний договір, угоду, щорічно звітують про їх виконання.  

Також потрібно відмітити, що в законодавстві України відсутня норма, якою б 

покладався обов'язок почати переговори на яку-небудь із сторін. На практиці це 

привело до того, що на державних підприємствах робота з підготовки колективного 

договору часто запізнюється, а на приватних підприємствах колективні договори, як 

правило, не укладаються. На останніх часто відсутня профспілкова організація, а 

працівники в умовах зростаючого безробіття, цінуючи своє робоче місце, не 

порушують питання про укладення колективного договору. Власник же по суті, 

будьмо відверті, не зацікавлений в укладенні колективного договору. Все це в 

результаті веде до обмеження прав працівників.  

 Студентам при відповіді на четверте питання слід пам’ятати, що 

колективно-договірне регулювання трудових відносин в Україні представлене на 

державному, галузевому, регіональному та виробничому рівнях і здійснюється у 

формі колективних угод і колективних договорів. 

Угода – це правовий акт, що укладається між соціальними партнерами і містить 

їхні зобов’язання щодо встановлення умов праці, зайнятості та соціальні гарантії для 

працівників. 

Відповідно колективні угоди з огляду на їх суб'єктний склад, сферу дії, зміст та 

співвідношення між ними поділяються на: генеральну (що укладається на 

державному рівні), галузеву (на галузевому рівні), регіональну (на адміністративно-

територіальному рівні). 

 За трудовим правом умови трудового договору, що становлять його зміст, 

прийнято поділяти на 2 види: необхідні (обов'язкові) та факультативні (додаткові). 

Перші — це такі умови, які повинні бути обов'язково відображені у трудовому 

договорі. Без них трудовий договір не можна укласти взагалі. Факультативні ж умови 

можуть і не включатися до змісту трудового договору, тобто його можна укласти і за 

відсутності таких умов.  Однак якщо у процесі переговорів при укладенні трудового 

договору сторони визнали за потрібне узгодити також і факультативні умови, то їх 

значимість для конкретного договору стає такою ж, як і обов'язкових умов.    

Важливою для кожного трудового договору є умова про оплату праці, а тому 

вона повинна бути віднесена до необхідних умов. Договір не можна укласти, не 

погодивши питання про заробітну плату. 

Ще однією необхідною умовою трудового договору вважається умова про вид 

роботи, яка визначається угодою сторін або, як прийнято її називати — трудова 

функція працівника. 

Трудова функція працівника характеризується поєднанням суб'єктивних 

чинників: професії, спеціальності, кваліфікації та чинників об'єктивного плану: 
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відповідної посади чи виконуваної роботи. Трудова функція — це вид роботи або 

посада, виконання чи заміщення яких можливе з огляду на професію, спеціальність, 

кваліфікацію працівника. Трудова функція визначається угодою сторін. 

Ще однією необхідною умовою трудового договору є визначення строку 

(моменту) початку виконання обумовленої роботи. 

Факультативні умови на відміну від необхідних умов трудового договору 

мають ту особливість, що вони не є обов'язковими для погодження при прийнятті на 

роботу. Це, як правило, умови про неповний робочий час, про сумісництво чи сумі-

щення, про випробувальний термін та ін. Доволі поширеною є умова про 

нерозголошення комерційної таємниці та про заборону конкуренції працівника щодо 

роботодавця-підприємця, який найняв його на роботу. 

Таким чином основну частину трудового договору складають договірні 

(погоджувальні) умови. Основною вимогою, яка висувається до договірних умов, 

визначено в  КЗпП України. Умови трудового договору не повинні погіршувати 

становище працівника порівняно з тими, що вже встановлені чинним законодавством. 

При формуванні відповіді на п’яте питання необхідно звернутися до 

положень статті 7 Закону України «Про колективні договори та угоди». Норма даної 

статті визначає, що зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх 

компетенції. 

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо 

регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: 

 зміни в організації виробництва і праці; 

 забезпечення продуктивної зайнятості; 

 нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів 

заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); 

 встановлення гарантій, компенсацій, пільг; 

 участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні 

прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом); 

 режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; 

 умов і охорони праці; 

 забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного 

обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; 

 гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій 

працівників; 

 умов регулювання фондів оплати праці та встановлення 

міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; 

 забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

 заборона дискримінації. 
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Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним 

законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги, зокрема щодо дитячого 

оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей працівників тощо. 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про колективні договори та угоди», 

угодою на національному рівні регулюються основні принципи і норми реалізації 

соціально-економічної політики і трудових відносин, зокрема щодо: 

 гарантій праці і забезпечення продуктивної зайнятості; 

 мінімальних соціальних гарантій оплати праці і доходів всіх груп і верств 

населення, які забезпечували б достатній рівень життя; 

 розміру прожиткового мінімуму, мінімальних нормативів; 

 соціального страхування; 

 трудових відносин, режиму роботи і відпочинку; 

 умов охорони праці і навколишнього природного середовища; 

 задоволення духовних потреб населення; 

 умов зростання фондів оплати праці та встановлення міжгалузевих 

співвідношень в оплаті праці; 

 забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

 заборона дискримінації. 

Угодою на галузевому рівні регулюються галузеві норми, зокрема щодо: 

 нормування і оплати праці, встановлення для підприємств галузі 

(підгалузі) мінімальних гарантій заробітної плати відповідно до кваліфікації на основі 

єдиної тарифної сітки по мінімальній межі та мінімальних розмірів доплат і надбавок 

з урахуванням специфіки, умов праці окремих професійних груп і категорій 

працівників галузі (підгалузі); 

 встановлення мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, пільг у 

сфері праці і зайнятості; 

 трудових відносин; 

 умов і охорони праці; 

 житлово-побутового, медичного, культурного обслуговування, 

організації оздоровлення і відпочинку; 

 умов зростання фондів оплати праці; 

 встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті 

праці; 

 забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

 заборона дискримінації. 

Галузева (міжгалузева) угода не може погіршувати становище працівників 

порівняно з генеральною угодою. 
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Угоди на територіальному рівні регулюють норми соціального захисту найманих 

працівників підприємств, включають вищі порівняно з генеральною угодою соціальні 

гарантії, компенсації, пільги. 

Угоди на регіональному рівні регулюють норми соціального захисту найманих 

працівників підприємств, включають вищі, порівняно з генеральною угодою, 

соціальні гарантії, компенсації, пільги. 

При формуванні структури і змісту колективного договору, а також додатків до 

нього умови, що включаються в договір, повинні бути вищі порівняно з чинним 

законодавством про працю. Генеральною, галузевою та регіональною угодами. З 

вище викладеного можна сказати, що галузева угода не може погіршувати становище 

трудящих порівняно з генеральною угодою,  а угоди на регіональному рівні 

регулюють норми соціального захисту найманих працівників підприємств, 

включають вищі порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, 

пільги. 
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