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Нормативно)правове регулювання 
взаємодії організацій працівників 

і роботодавців актами 
Міжнародної організації праці

Як свідчать соціологічні досліджен-
ня, нині люди найбільше прагнуть до
безпеки. У світі, що характеризується
постійними і наростаючими змінами,
посилюються заклопотаність і не-
визначеність. Глобалізація створила
небувалі нові можливості, що стали
основною рушійною силою зростан-
ня світової економіки, але настіль-
ки ж небувалою стала нерівність мож-
ливостей як усередині країн, так і між
країнами [1, с. 3]. Переваги відкритих
економік і відкритих суспільств ви-
знано більшістю країн. Але тепер
стає дедалі більш очевидним, що ці
переваги не поширюються на достат-
ню кількість людей. Невизначеність –
це вже не виняткова доля соціально
відторгнених осіб. Вона глибоко про-
никла у свідомість і вчинки середньо-
го класу, коли багато батьків побою-
ються, що їхні діти, можливо, не
житимуть краще, ніж вони самі. За-
гострення глобальної конкуренції

призвело в багатьох країнах до втра-
ти робочих місць або до гнучких
форм зайнятості, які нерідко менш
стабільні та забезпечують менше
соціальних благ порівняно з постій-
ною роботою. Короткострокові пере-
міщення капіталу обумовили меншу
стійкість економіки, що призвело до
частіших і гостріших фінансових і
економічних криз, які спричинили
різке збільшення безробіття та бід-
ності. Усі ці процеси посилили по-
чуття нестабільності в середовищі
трудящих, чим насамперед поясню-
ється опір глобалізації, що спостері-
гається в багатьох випадках,– опір,
який здатен перешкодити процесу
міжнародної інтеграції та покласти
край перевагам, які вона обіцяє
людям у всьому світі. Саме в цих
умовах гостро ставиться питання
забезпечення соціального миру в
трудових відносинах. Одним із чинни-
ків такого забезпечення є належно
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організований соціальний діалог між
працівниками і роботодавцями.

З огляду на недостатню розробле-
ність у науковому плані різних питань
соціального партнерства, а також на
недосконалість чинного законодавства
України в цій сфері, необхідним є до-
слідження нормативно-правового за-
безпечення взаємодії організацій пра-
цівників і роботодавців на міжнарод-
ному рівні, зокрема актами Міжна-
родної організації праці, що і є метою
статті.

Слід зазначити, щодо соціального
діалогу прикуто пильну увагу міжна-
родних організацій. Так, особливе зна-
чення для регулювання соціального
діалогу між працівниками та робото-
давцями має діяльність Міжнародної
організації праці (далі – МОП). За-
уважмо, що МОП виникла в період
економічних і соціальних потрясінь 
у країнах Європи та Північної Аме-
рики, коли промислова революція і
динамічне економічне зростання до-
сягалися ціною утисків людей найма-
ної праці. Як зазначається на сайті
МОП, «МОП була заснована в 1919 ро-
ці, на згарищі руйнівної війни, з ме-
тою поширення розуміння того, що
універсальний, довготривалий мир
може були встановлений лише на
основі соціальної справедливості.
МОП – унікальна тристороння орга-
нізація, яка об’єднує представників
урядів, організацій працівників та
роботодавців задля спільної розробки
політики і програм. МОП як всесвітня
організація відповідає за розроблення
Міжнародних стандартів у сфері пра-
ці і здійснює нагляд за їх дотриман-
ням. У співпраці з країнами – членами
організації МОП прагне забезпечити
дотримання стандартів у сфері праці на
законодавчому рівні і на практиці» [2].

Ідеї про доцільність досягнення
соціального консенсусу в суспільстві
на всіх його рівнях тривалий час були
предметом гострих дискусій. Однак
попри різні позиції, практично всі учас-
ники цих дискусій – політики, проми-

словці, економісти, громадські діячі
висловлювалися на користь установ-
лення міжнародних трудових норм.
Найголовніший аргумент був еко-
номічним: міжнародне регулювання
норм праці допоможе країнам уник-
нути втрат, спричинених міжнарод-
ною конкуренцією. Другий аргумент
мав гуманітарний характер – необхід-
ність полегшити долю працюючих.
Третій аргумент був суто політичним.
Він обґрунтовував важливість зміцнен-
ня соціальної злагоди у промислово
розвинених країнах для запобігання по-
літичним і суспільним потрясінням.
Політично прозорливі засновники
МОП підтримали реформістські пра-
гнення людей праці, відгородили їх від
комуністичної пропаганди, яка поши-
рювалася в Європі після революції
1917 р. в Росії.

Отже, заснована 1919 р. МОП
одразу почала шукати порозуміння
між працею і капіталом та вирішува-
ти соціально-трудові проблеми, які на
той час накопичилися. Активність
МОП стимулювала теоретичні дослі-
дження щодо місця, ролі і функцій
соціального партнерства, механізмів
регулювання соціально-трудових від-
носин. Саме в ті роки американський
соціолог Е. Мейо заклав основи док-
трини «людських стосунків», які з
часом трансформувалися в управ-
лінську концепцію соціального парт-
нерства. Вчений вважав, що забезпе-
чити соціальну стабільність у суспіль-
стві можна лише врегулюванням
соціально-психологічних, міжособи-
стісних відносин у трудових організа-
ціях, гуманізацією взаємодії між ке-
рівниками, менеджерами і найманими
працівниками. А Д. Мак-Грегор, один
із критиків Е. Мейо, зосередив увагу
на необхідності підвищення мотивації
до праці робітників через створення
умов для задоволення їхніх потреб
(економічних, фізіологічних, соціаль-
них тощо) [3, с. 154].

Слід зазначити, що на сьогодні чле-
нами МОП є 183 держави. Відповідно
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до Статуту МОП її членом може бути
кожна держава – член ООН. Україна
є членом МОП з 1954 р. Головний
принцип роботи МОП – трипартизм,
він означає, що формування майже
всіх органів МОП базується на осно-
ві тристороннього представництва –
від урядів, представників працівників 
і підприємців (роботодавців). Отже,
кожну державу представлено чотир-
ма делегатами: два – від уряду, по
одному – від роботодавців і працівни-
ків. Вищий орган МОП – Міжнародна
конференція праці (Генеральна кон-
ференція), яка скликається щорічно і
складається з делегатів усіх держав –
членів МОП. До компетенції Гене-
ральної конференції належать при-
йняття міжнародних конвенцій і ре-
комендацій, визначення завдань і
напрямів діяльності МОП, внесення
змін до її Статуту, прийняття у члени
МОП окремих держав, спостережен-
ня за застосуванням державами ра-
тифікованих ними конвенцій, а та-
кож рекомендацій МОП [4, с. 157].
У період між конференціями робо-
тою Міжнародної організації праці
керує Адміністративна рада, до якої
входять 28 представників урядів,
14 представників найманих працівни-
ків і 14 представників роботодавців
[5]. Така структура робить Міжнарод-
ну організацію праці однією з неба-
гатьох міжнародних організацій, в
якій об’єднання роботодавців і най-
маних працівників мають рівноцінні
голоси з урядами країн у формуванні
курсу та програм країн у сфері праці
[6, с. 67].

Структура керівних органів МОП
повністю відповідає Конвенції про
тристоронні консультації для сприян-
ня застосуванню міжнародних трудо-
вих норм № 144, яка розглядає питан-
ня тристоронніх консультацій та під-
креслює, що ефективні консультації
між представниками уряду, робото-
давців і працівників є необхідними
для встановлення міжнародних тру-
дових норм [7].

Необхідно зазначити, що за більш
як 80 років своєї діяльності МОП про-
вела величезну нормотворчу роботу,
спрямовану на забезпечення соціаль-
ної справедливості й миру в соціаль-
но-трудових відносинах, і одне з її
головних завдань полягало в розвит-
ку колективних переговорів у всьому
світі. Це завдання було сформульова-
но вже у Філадельфійській декларації
(1944 р.) – частині Статуту МОП, де
проголошується «урочисте зобов’я-
зання Міжнародної організації праці
сприяти прийняттю країнами світу
програм, які мають на меті справжнє
визнання права на колективні пере-
говори». Зазначений принцип зна-
йшов утілення в Конвенції про засто-
сування принципів права на організа-
цію і на ведення колективних перего-
ворів № 98, прийнятої п’ять років
потому, 1949 р. Сьогодні ця Конвенція
отримала загальне визнання, що свід-
чить про силу принципів, які пошири-
лися в більшості країн.

У червні 1998 р. МОП зробила ще
один крок уперед, прийнявши Декла-
рацію про основні принципи і права у
сфері праці та механізм її реалізації.
У ній записано, що «всі держави-чле-
ни, навіть якщо вони не ратифікували
зазначених конвенцій, мають зобо-
в’язання, що випливають із самого
факту їхнього членства в Організації,
дотримувати, сприяти застосуванню 
і запроваджувати в життя сумлінно
відповідно до Статуту принципи, що
стосуються основних прав, які є пред-
метом цих конвенцій». Ці принципи
містять у собі визнання права на ко-
лективні переговори, поряд із вільною
асоціацією та ліквідацією примусової
праці, на ефективне скасування дитя-
чої праці та відмову від дискримінації
у сфері зайнятості й занять [8, с. 90].

Основою, на якій можуть відбува-
тися життєздатні та ефективні колек-
тивні переговори, служать принципи
незалежності й самостійності сторін,
а також вільний і добровільний харак-
тер переговорів. Це допускає міні-
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мально можливе втручання держав-
них органів у двосторонні переговори
і пріоритет роботодавців, їхніх орга-
нізацій та організацій працівників як
сторін на переговорах. МОП також
активно підтримує тристоронні загально-
національні угоди, аналогічні тим, які
укладаються в МОП представниками
працівників, роботодавців і урядів.

Взагалі MOП за час свого існуван-
ня прийняла низку документів, які
мали та мають прямий або непрямий
стосунок до регулювання взаємодії
організацій працівників і роботодав-
ців, серед яких: Конвенція про свободу
асоціації та захист права на організа-
цію № 87 (1948 р.) [9], Конвенція про
застосування принципів права на орга-
нізацію та на ведення колективних пе-
реговорів № 98 (1949 р.) [10], Конвенція
про захист прав представників праців-
ників на підприємстві та можливості,
що їм надаються № 135 (1971 р.) [11],
Конвенція про захист права на органі-
зацію та процедури визначення умов
зайнятості на державній службі № 151
(1978 р.) [12], Конвенція про сприян-
ня колективним переговорам № 154
(1981 р.) [13], Рекомендація «Щодо
колективних договорів» № 91 (1951р.)
[14], Рекомендація «Щодо добровіль-
ного примирення та арбітражу» № 92
(1951 р.) [15], Рекомендація «Щодо
консультацій та співробітництва між
державною владою та організаціями
підприємців і працівників у галузе-
вому та в національному масштабі»
№ 113 (1960 р.) [16], Рекомендація
«Щодо організацій сільських працівни-
ків та їхньої ролі в економічному і
соціальному розвиткові» № 149 (1975 р.)
[17], Рекомендація «Щодо процедур
визначення умов зайнятості на держав-
ній службі» № 159 (1978 р.) [18], Реко-
мендація «Щодо сприяння колективним
переговорам» № 163 (1981 р.) [19] та ін.

Відповідно до ст. 4 Конвенції № 98
держави, що ратифікували цю Конвен-
цію, повинні вживати заходів, спрямо-
ваних на заохочення і сприяння пов-
ному розвиткові й використанню про-

цедури ведення переговорів на добро-
вільних засадах між підприємцями чи
організаціями підприємців, з одного
боку, та організаціями працівників – 
з іншого, з метою регулювання умов
праці через укладення колективних
договорів.

Зазначені документи визнають
стороною колективних переговорів 
з боку працівників представницькі
організації працівників або, за відсут-
ності таких організацій, представни-
ків самих працівників, належним чи-
ном обраних та уповноважених згідно
з законодавством країни. Ця норма
міститься в п. 2 Рекомендації № 91 і
підкріплюється положеннями Кон-
венції № 135. Так, відповідно до ст. 5
Конвенції № 135, якщо на одному й
тому ж підприємстві є як представни-
ки професійної спілки, так і виборні
представники, має бути вжито відпо-
відних заходів, коли це потрібно, для
того, щоб наявність виборних пред-
ставників не використовувалася для
послаблення позиції заінтересованих
профспілок або їхніх представників,
а також для того, щоб заохочувати
співпрацю в усіх відповідних питан-
нях між виборними представниками,
заінтересованими профспілками та
їхніми представниками.

Комітет зі свободи об’єднання
МОП в одному випадку підтвердив,
що «прямі документи, підписані між
роботодавцем і групою працівників,
що не входять у профспілку трудя-
щих, навіть коли профспілка є на під-
приємстві, не сприяють колективним
переговорам, як того вимагає стаття 4
Конвенції № 98». В іншому випадку
Комітет зі свободи об’єднання роз’яс-
нив, що можливість для делегатів
трудового колективу, які представ-
ляють 10% трудящих, укладати з
роботодавцем колективні угоди, навіть
за наявності однієї або декількох
організацій трудящих, не сприяє роз-
витку колективних переговорів у дусі
ст. 4 Конвенції № 98 [10]. Комітет екс-
пертів, розглядаючи практику засто-
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сування в ряді країн Конвенцій № 87 
і 98, сформулював позицію, аналогіч-
ну думці Комітету зі свободи об’єднан-
ня стосовно колективних угод, укладе-
них із групами трудящих, що не вхо-
дять до профспілок.

Також МОП висуває певні вимоги
і до профспілкових організацій, най-
важливішою з яких є їхня незалеж-
ність від роботодавців і державних
інституцій.Так, п. 2 Рекомендації № 91,
визнаючи профспілкові організації
стороною колективного договору,
закріплює таке: «Ніщо в цьому визна-
ченні не може тлумачитися як таке,
що припускає визнання організації
працівників, створеної або фінансова-
ної роботодавцями чи їхніми пред-
ставниками або такої, де вони мають
зверхність» [14]. Стаття 3 Конвенції 
№ 87 стосовно організацій трудящих
вказує, що такі організації мають
право опрацьовувати свої статути й
адміністративні регламенти, вільно
обирати своїх представників, органі-
зовувати свій апарат і свою діяльність
і формулювати свою програму дій.
А державна влада повинна утримува-
тися від будь-якого втручання, здатно-
го обмежити це право або перешкоди-
ти його законному здійсненню [9].
Стаття 2 Конвенції № 98 закріплює, що
організації працівників мають право на
належний захист проти будь-яких актів
втручання з боку організацій робото-
давців або їхніх агентів або членів у
створення й діяльність організацій та
керування ними. Зокрема, втручанням
є дії, що мають на меті сприяти засну-
ванню організацій працівників під па-
нуванням підприємців чи організацій
підприємців або підтримувати органі-
зації трудівників фінансуванням чи
іншим способом із метою поставити
такі організації під контроль підпри-
ємців чи організацій підприємців [10].

Слід зазначити, що МОП виступає
також за незалежність організацій
роботодавців та захищає їх від втручан-
ня державних органів і профспілкових
організацій. Так, наведені вище норми

ст. 3 Конвенції № 87 і ч. 1 ст. 2 Конвен-
ції № 98 поширюються і на організації
роботодавців.

Предметом колективних перего-
ворів відповідно до Конвенції № 154 є
умови праці й зайнятості; та (або) від-
носини між підприємцями й праців-
никами; та (або) відносини між під-
приємцями чи їхніми організаціями 
та організацією чи організаціями пра-
цівників. Окремі питання зайнятості
можуть вилучатися з колективних
переговорів. Так, Комітет зі свободи
об’єднання вказав, що деякі питання
логічно вважати такими, що виходять
за рамки таких переговорів, напри-
клад, «ті, котрі явно належать, пере-
важно або по суті, до управління або
вирішення державних справ». Крім
того, контрольні органи дозволяють
вилучати з тем переговорів питання,
що їх має вирішувати роботодавець у
рамках належної йому свободи управ-
ління підприємством, наприклад, роз-
поділ функцій і призначення на по-
сади [20]. Вони також дозволяють
заборону певних статей, наприклад,
дискримінаційного характеру, статей
про безпеку профспілок або статей,
що суперечать мінімальним нормам
захисту, встановленим законом.

Рекомендація № 163 закріплює
заходи, які, на думку МОП, сприяти-
муть колективним переговорам. Так,
за потреби слід уживати відповідних
до національних умов заходів із ме-
тою сприяння створенню й розвитко-
ві на добровільній основі вільних,
незалежних і представницьких органі-
зацій роботодавців і працівників.

Наскільки це доцільно й потрібно,
слід уживати відповідних до націо-
нальних умов заходів, щоб: a) для
цілей колективних переговорів визна-
валися представницькі організації ро-
ботодавців і працівників; б) у країнах,
де компетентні органи застосовують
процедури визнання для визначення
організацій, котрі мають право на ве-
дення колективних переговорів, таке
визначення ґрунтувалося на заздале-
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гідь установлених та об’єктивних кри-
теріях представництва цих організа-
цій, визначених після консультації 
з представницькими організаціями
роботодавців і працівників.

У разі необхідності належить ужи-
вати відповідних до національних
умов заходів, щоб колективні перего-
вори могли проходити на будь-якому
рівні, зокрема на рівні установи, під-
приємства, галузі діяльності чи про-
мисловості або на регіональному чи
національному рівнях. У країнах, де
колективні переговори проводяться
на кількох рівнях, сторони, які ведуть
переговори, повинні забезпечувати
координацію між цими рівнями. Сто-
рони, які ведуть колективні перегово-
ри, повинні вживати заходів, щоб їх
учасники на всіх рівнях мали змогу
діставати відповідну підготовку. Дер-
жавні органи можуть надавати орга-
нізаціям працівників і роботодавців
на їхнє прохання допомогу в такій під-
готовці. Зміст програм такої підготов-
ки та контроль за їх виконанням
повинні визначатися відповідними за-
інтересованими організаціями робото-
давців і працівників. Ця підготовка не
повинна завдавати шкоди праву орга-
нізацій роботодавців і працівників
обирати своїх представників для веден-
ня колективних переговорів.

Сторони, які ведуть колективні
переговори, повинні наділяти своїх від-
повідних учасників переговорів повно-
важеннями, потрібними для ведення й
завершення переговорів, з урахуванням
будь-яких положень про консультації
в рамках їхніх відповідних організацій.

За потреби належить уживати від-
повідних до національних умов заходів,
щоб сторони мали доступ до інфор-
мації, потрібної для компетентного
ведення переговорів. З цією метою:
a) роботодавці приватного й держав-
ного секторів повинні на прохання
організацій працівників подавати ін-
формацію про соціально-економічне
становище виробничого підрозділу,
в рамках якого ведуться переговори,

та підприємства в цілому, потрібну
для компетентного ведення перегово-
рів; якщо розголошення частини цієї
інформації може завдати шкоди під-
приємству, її надання може бути обу-
мовлено зобов’язанням вважати її до
потрібної міри конфіденційною; надан-
ня інформації могло би визначатись
угодою, укладеною між сторонами, які
ведуть колективні переговори; б) дер-
жавні органи повинні подавати потріб-
ну інформацію про загальне соціально-
економічне становище країни і відпо-
відної галузі тією мірою, якою розго-
лошення такої інформації не завдає
шкоди національним інтересам.

У разі необхідності належить ужи-
вати відповідних до національних
умов заходів, щоби процедури врегу-
лювання трудових конфліктів допома-
гали сторонам, які ведуть переговори,
самостійно розв’язувати конфлікти,
які виникають між ними в ході перего-
ворів про угоди, конфлікти у зв’язку з
тлумаченням і застосуванням угод або
конфлікти, передбачені Рекоменда-
цією № 130 щодо розгляду скарг.

Про актуальність проблематики і
перспектив розвитку соціального діа-
логу свідчить, зокрема, п. VI порядку
денного 83 сесії Міжнародної конфе-
ренції праці в Женеві (1996 p.), при-
свячений дискусіям щодо тристорон-
ніх процедур співпраці з питань соці-
ально-економічної політики. У при-
йнятій після завершення дебатів у
Комісії тристоронніх консультацій на
національному рівні спільній деклара-
ції зазначається, що соціальний діалог
у світі, що постійно змінюється, ви-
знається методом мирного врегулю-
вання трудових відносин і соціально-
економічної політики кожної держа-
ви. У 1998 р. Міжнародна конференція
праці ухвалила врочисту Декларацію
МОП щодо основоположних принци-
пів і прав, якою підтверджується
рішучість міжнародної спільноти сум-
лінно втілювати в життя право праців-
ників і роботодавців на свободу об’єд-
нання і колективні переговори [3, с. 162].
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Журавель В. І. Нормативно-правове регулювання взаємодії організацій пра-
цівників і роботодавців актами Міжнародної організації праці

У статті проводиться дослідження нормативно-правового регулювання взає-
модії організацій працівників і роботодавців на міжнародному рівні, зокрема актами
Міжнародної організації праці, надається стисла характеристика конвенцій та ре-
комендацій МОП у сфері соціального партнерства.

Ключові слова: нормативно-правове регулювання, організація працівників,
організація роботодавців, Міжнародна організація праці.

Журавель В. И. Нормативно-правовое регулирование взаимодействия органи-
заций работников и работодателей актами Международной организации труда

В статье проводится исследование нормативно-правового регулирования взаи-
модействия организаций работников и работодателей на международном уровне,
в частности актами Международной организации труда, предоставляется краткая
характеристика конвенций и рекомендаций МОТ в области социального партнер-
ства.
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Zhuravel V. Laws and regulations affecting the interaction of workers ’and employ-
ers’ acts of the ILO

In this paper we study regulatory interaction of workers and employers at the inter-
national level, in particular acts of the International Labour Organisation provides brief
description of Conventions and Recommendations of the ILO in the field of social part-
nership.
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