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Постановка проблеми. У сучасній на-
уці трудового права визнається наявність 
у структурі системи галузі колективного 
трудового права. Як відносно відокремлена 
структурна частина в системі трудового пра-
ва України колективне трудове право має 
свої предмет і джерела, які потребують спеці-
ального дослідження на підґрунті оновлено-
го трудового законодавства.

Переживши тривалий час свого станов-
лення, у цей час колективне трудове право 
в Україні переживає процес подальшого 
розвитку. Як відзначають В.М. Лебедєв,  
К.Р. Воронова і В.Г. Мельникова, колектив-
не трудове право формувалось перманентно 
протягом тривалого періоду становлення 
громадянського суспільства в кожній окре-
мій країні. Більше того, навряд чи буде об-
ґрунтованим стверджувати, що в якійсь 
країні цей процес вже завершений [3, с. 22]. 
Визначення поняття та предмета колектив-
ного трудового права, нормативної бази ре-
гулювання колективних трудових відносин є 
необхідним в умовах кодифікації національ-
ного трудового законодавства з урахуванням 
тієї обставини, що до проекту Трудового ко-
дексу України включено окрему Книгу шос-
ту «Колективні трудові відносини». 

Метою статті є визначення поняття, пред-
мету колективного трудового права та 
загальна характеристика системи його  
джерел. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Поширеною є точка зору, що колективне 
трудове право являє собою систему правових 
норм, які регулюють колективні трудові від-
носини [1, с. 319; 2, с. 706; 3, с. 22]. Польський 

вчений М. Северинський включає до колек-
тивного трудового права ще норми, що регу-
люють правоздатність суб’єктів колективних 
трудових відносин [4]. 

Для визначення поняття колективного 
трудового права необхідно чітко визначити-
ся з його предметом. Предметом колектив-
ного трудового права є колективні трудові 
відносини, які поділяються на певні види. 
Будучи врегульованими нормами трудового 
права, колективні трудові відносини набува-
ють форми правовідносин, у структурі яких 
виділяються традиційні елементи: об’єкт, 
суб’єкти, зміст. Проте в науці трудового 
права відсутня єдність серед учених щодо 
підстав класифікації колективних трудових 
правовідносин, а відповідно, і їх видів. 

Як видається, класифікацію колектив-
них трудових правовідносин доцільно здій-
снювати за такими критеріями: залежно від 
суб’єктного складу; залежно від змісту; за-
лежно від рівня, на якому виникають і функ-
ціонують зазначені правовідносини. 

У літературі з точки зору суб’єктного 
складу вирізняються колективні трудові пра-
вовідносини, що виникають:

1) між окремим роботодавцем і працівни-
ками організації, а також її відокремленого 
структурного підрозділу (філіалу, представ-
ництва) і т. ін. Правовий зв’язок між зазна-
ченими суб’єктами має форму колективного 
договору;

2) між об’єднанням роботодавців і 
об’єднанням працівників. Деколи третьою 
стороною у правовідносинах є держава в 
особі своїх виконавчих органів. Юридичною 
формою такого правовідношення є колек-
тивна угода [6, с. 134-135].
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Проте зазначена класифікація є непо-
вною. Коло суб’єктів колективних трудових 
правовідносин є більш широким, включає й 
інших суб’єктів. Аналіз чинного трудового 
законодавства України дає підстави для ви-
ділення таких суб’єктів колективних трудо-
вих правовідносин, як сторони та суб’єкти 
соціального діалогу, визначені у ст. 4 Зако-
ну України «Про соціальний діалог в Укра-
їні»; організації профспілки (ці організації 
визначаються у ст. 1 Закону України «Про 
професійні спілки, їхні права та гарантії ді-
яльності», хоча у ст. 4 Закону України «Про 
соціальний діалог в Україні» про них не зга-
дується); профспілкові органи; профспілкові 
представники; інші представники (представ-
ник) працівників; роботодавець; уповнова-
жені органи роботодавця; органи виконавчої 
влади; органи місцевого самоврядування; 
органи соціального діалогу (Національна 
тристороння соціально-економічна рада та 
територіальні тристоронні соціально-еконо-
мічні ради); Національна рада посередни-
цтва і примирення та її відділення; примирні 
органи з вирішення трудових спорів (кон-
фліктів). У зв’язку із цим за суб’єктним кри-
терієм можна виділити й інші види колек-
тивних трудових правовідносин, а не тільки 
два зазначені вище види. 

Змістом колективних трудових право-
відносин є права та обов’язки їх суб’єктів. 
Специфікою змісту зазначених правовід-
носин є те, що в їх межах відбувається здій-
снення працівниками, роботодавцями та 
їх представниками колективних трудових 
прав, проголошених у міжнародно-правових 
актах і актах національного законодавства. 
Ідеться про такі колективні трудові права, як 
право працівників і роботодавців на свобо-
ду об’єднання, право працівників на участь 
в управлінні організацією, право працівни-
ків і роботодавців на колективні переговори 
й укладення колективних договорів, право 
працівників і роботодавців (їх представни-
ків) на інформацію та консультації, право 
працівників і роботодавців на вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів) 
(Європейською соціальною хартією (пере-
глянутою) передбачено право працівників і 
роботодавців на колективні дії, включаючи 
право на страйк), право працівників отриму-
вати інформацію та консультації під час ко-
лективного звільнення та ін.

Залежно від того, яке колективне трудове 
право входить до змісту колективних трудо-
вих правовідносин, можна виділити такі їх 
види: правовідносини з участі працівників, їх 
представників в управлінні підприємством, 
установою, організацією; з ведення колек-
тивних переговорів з укладення колективних 

угод і колективних договорів; зі здійснення 
контролю за виконанням колективних угод 
і колективних договорів; з діяльності про-
фесійних спілок, їх об’єднань щодо представ-
ництва й захисту прав та інтересів працівни-
ків; з діяльності організацій роботодавців, 
їх об’єднань щодо представництва й захисту 
прав та інтересів роботодавців; з вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів). 

Залежно від рівня, на якому виникають 
і функціонують колективні трудові право-
відносини, можна виділити такі види зазна-
чених правовідносин: які виникають і функ-
ціонують на національному, галузевому, 
територіальному та локальному рівнях. 

Колективні трудові права належать до со-
ціальних прав, які покликані забезпечити ма-
теріальні умови та гідне життя кожної люди-
ни. Трудова природа цих прав зумовлюється 
тим, що вони здійснюються суб’єктами тру-
дових правовідносин, а їх здійснення забез-
печується нормами трудового права. Кожне 
з колективних трудових прав є суб’єктивним 
трудовим правом, що має свою структуру. 

Правове регулювання колективних тру-
дових відносин здійснюється міжнародно-
правовими актами та актами національного 
законодавства. Вони утворюють певну систе-
му, складниками якої є джерела колективно-
го трудового права. 

До міжнародно-правових актів належать 
акти ООН, МОП, Ради Європи та Європей-
ського Союзу. Серед актів ООН варто ви-
ділити Загальну декларацію прав людини 
від 10 грудня 1948 року, Міжнародний пакт 
про громадянські та політичні права та Між-
народний пакт про економічні, соціальні та 
культурні права від 16 грудня 1966 року. 

Колективні трудові відносини регулю-
ються міжнародними трудовими нормами, 
що містяться в деклараціях, у 9 конвенціях 
та 11 рекомендаціях Міжнародної організа-
ції праці. Нормативну основу регламентації 
колективних трудових відносин складають 
передусім ратифіковані Україною конвенції 
МОП, які є частиною національного тру-
дового законодавства: Конвенція № 11 про 
право на об’єднання працівників у сільсько-
му господарстві 1921 року (рат. 11.08.56), 
Конвенція № 87 про свободу асоціації та 
захист права на організацію 1948 року (рат. 
11.08.56), Конвенція № 98 про застосування 
принципів права на організацію та на веден-
ня колективних переговорів 1949 року (рат. 
11.08.56), Конвенція № 135 про представни-
ків працівників 1971 року (рат. 15.05.2003), 
Конвенція № 144 про тристоронні консуль-
тації (міжнародні трудові норми) 1976 року 
(рат. 17.12.93), Конвенція № 154 про сприян-
ня колективним переговорам 1981 року (рат. 
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04.02.94), Конвенція № 173 про захист вимог 
працівників у випадку неплатоспроможності 
роботодавця 1992 року (рат. 19.10.2005). 

Водночас Україною до цього часу за-
лишаються нератифікованими інші кон-
венції МОП, присвячені свободі асоціації: 
Конвенція № 141 про організації сільських 
працівників 1975 року та Конвенція № 151 
про трудові відносини на державній службі  
1978 року. 

Серед актів МОП слід також виділити Де-
кларацію основних принципів та прав у світі 
праці, ухвалену Міжнародною конференці-
єю праці на її вісімдесят шостій сесії в Жене-
ві 18 червня 1998 року [7], і Декларацію про 
соціальну справедливість в цілях справедли-
вої глобалізації, ухвалену Міжнародною кон-
ференцією праці на її дев’яносто сьомій сесії  
10 червня 2008 року [8]. Так, у Декларації 
від 18 червня 1998 року проголошено чоти-
ри основоположних принципів і прав у сфері 
праці, серед яких свобода об’єднання та дійо-
ве визнання права на колективні переговори. 

Правове опосередкування колективних 
трудових відносин здійснюється актами регі-
онального рівня: Європейською конвенцією 
про захист прав людини і основних свобод 
від 4 листопада 1950 року, Європейською со-
ціальною хартією від 18 жовтня 1961 року, 
Європейською соціальною хартією (пере-
глянутою) від 3 травня 1996 року, Хартією 
Співтовариства про основні соціальні права 
працівників від 9 грудня 1989 року, Хартією 
основних прав ЄС від 7 грудня 2000 року. 

Зокрема, колективні трудові відносини 
регулюються низкою статей Європейської 
соціальної хартії (переглянутої), ратифіко-
ваної Законом України від 14 вересня 2006 
року [4]. Ідеться про ст. 5 «Право на ство-
рення організацій», ст. 6 «Право на укладен-
ня колективних договорів», ст. 21 «Право 
на інформацію і консультації», ст. 22 «Пра-
во брати участь у визначенні та поліпшенні 
умов праці та виробничого середовища»,  
ст. 25 «Право працівників на захист їхніх 
прав у випадку банкрутства їхнього робото-
давця», ст. 28 «Право представників праців-
ників на захист на підприємствах та умови, 
які мають створюватися для них», ст. 29 
«Право на інформацію та консультації під 
час колективного звільнення». Україна взяла 
на себе зобов’язання за усіма перераховани-
ми статтями, крім ст. 25 ««Право працівників 
на захист їхніх прав у випадку банкрутства 
їхнього роботодавця».

Характеризуючи міжнародно-право-
ві акти як джерела колективного трудового 
права, слід відзначити такі їхні особливос-
ті. Вони містять міжнародні трудові норми, 
змістом яких є конкретні колективні трудо-

ві права працівників і роботодавців, а також 
гарантії зазначених прав. Більшість цих прав 
є одночасно й основними принципами пра-
вового регулювання колективних трудових 
відносин (принципами колективного трудо-
вого права). Так, Конвенції МОП № 11 про 
право на об’єднання працівників у сільсько-
му господарстві 1921 року, Конвенція МОП 
№ 87 про свободу асоціації та захист права 
на організацію 1948 року, ст. 5 Європейської 
соціальної хартії (переглянутої) присвяче-
ні здійсненню права на об’єднання, а прин-
цип свободи об’єднання є одним з основних 
принципів колективного трудового права. 
У Конвенції МОП № 98 про застосування 
принципів права на організацію та на ве-
дення колективних переговорів 1949 року 
та Конвенції МОП №154 про сприяння ко-
лективним переговорам 1981 року, ст. 6 Єв-
ропейської соціальної хартії (переглянутої) 
йдеться про право на колективні переговори, 
водночас принцип реального визнання права 
на колективні переговори також віднесений 
до основних принципів колективного трудо-
вого права. 

Серед актів національного законодавства 
потрібно відзначити передусім Конституцію 
України, у ст. 36 якої проголошується право 
громадян на участь у професійних спілках з 
метою захисту своїх трудових та соціально-
економічних прав та інтересів, а у ст. 44 – 
право тих, хто працює, на страйк для захисту 
своїх економічних і соціальних інтересів. 

Далі йде Кодекс законів про працю Укра-
їни від 10 грудня 1971 року (глава ІІ «Ко-
лективний договір», глава ХVI «Професійні 
спілки. Участь працівників в управлінні під-
приємствами, установами, організаціями», 
глава XVI-А «Трудовий колектив»). Проте в 
чинному Кодексі відсутня окрема глава про 
колективні трудові відносини, сам термін у 
Кодексі не застосовується. 

Законодавче регулювання колективних 
трудових відносин здійснюється також за-
конами України «Про колективні договори і 
угоди» від 1 липня 1993 року, «Про оплату 
праці» від 24 березня 1995 року, «Про поря-
док вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)» від 3 березня 1998 року, «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяль-
ності» від 15 вересня 1999 року, «Про соціаль-
ний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року,  
«Про організації роботодавців, їх права і га-
рантії діяльності» від 22 червня 2012 року. 

Джерелами колективного трудового пра-
ва є також підзаконні нормативно-правові 
акти, наприклад, Положення про Національ-
ну службу посередництва і примирення, за-
тверджене Указом Президента України від 
17 листопада 1998 року, Указ Президента 
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України «Про Національну тристоронню 
соціально-економічну раду» від 2 квітня  
2011 року, Типове положення про територі-
альну тристоронню соціально-економічну 
раду, затверджене на засіданні Національної 
тристоронньої соціально-економічної ради 
20 лютого 2012 року та ін. 

Колективні трудові відносини регулю-
ються також актами соціального діалогу – 
колективними договорами та колективними 
угодами. Останні відповідно до ст. 8 Закону 
України «Про соціальний діалог в Україні» 
укладаються на національному, галузевому 
і територіальному рівнях. Так, чинна Гене-
ральна угода на 2016–2017 роки була під-
писана 23 серпня 2016 року відповідно до 
законів України «Про колективні договори 
і угоди», «Про соціальний діалог в Україні» 
між всеукраїнськими об’єднаннями органі-
зацій роботодавців в особі Спільного пред-
ставницького органу сторони роботодавців 
на національному рівні, всеукраїнськими 
об’єднаннями професійних спілок в особі 
Спільного представницького органу репре-
зентативних всеукраїнських об’єднань проф-
спілок на національному рівні та Кабінетом 
Міністрів України.

Термін «колективні трудові відноси-
ни» вперше застосовується в проекті ново-
го Трудового кодексу України. Книга шоста 
проекту, яка містить дві глави «Соціальний  
діалог», «Колективні переговори та укладен-
ня колективних договорів та угод, розв’я- 
зання колективних трудових спорів» (ст.  
ст. 341–343), називається «Колективні тру-
дові відносини». Назва Книги шостої про-
екту Кодексу свідчить про прагнення його 
розробників врахувати міжнародні трудові 
стандарти, передусім норми конвенцій і ре-
комендацій МОП, досвід правового регу-
лювання трудових відносин у розвинених 
країнах, сучасні дослідження вітчизняних та 
зарубіжних учених. 

Отже, включення окремої Книги «Колек-
тивні трудові відносини» до проекту Кодексу 
слід визнати своєчасним і досить прогресив-
ним кроком у розвитку національного тру-
дового законодавства. Однак далі визнання 
на законодавчому рівні колективних трудо-
вих відносин розробники проекту не пішли.  
З Книги шостої проекту Кодексу № 1658, 
ухваленого в першому читанні, виключено 
норми про визначення поняття і видів ко-
лективних трудових відносин, їхніх сторін, 
представників інтересів працівників на різ-
них рівнях, форм безпосереднього здійснен-
ня працівниками своїх прав у колективних 
трудових відносинах.

Колективні трудові відносини не названі 
у ст. 2 проекту, якою визначено коло суспіль-

них відносин, що регулюються Трудовим 
кодексом України. Чинний КЗпП України 
неодноразово критикували в літературі за 
відсутність чіткого визначення кола суспіль-
них відносин, що ним регулюються (ст. 1), 
і сфери дії законодавства про працю (ст. 3). 
Видається, що розробникам проекту Трудо-
вого кодексу не повністю вдалося уникнути 
помилок своїх попередників, незважаючи на 
те, що проект містить окрему ст. 2, якою ви-
значається коло суспільних відносин, що ре-
гулюються Трудовим кодексом України.

Книга шоста «Колективні трудові від-
носини» проекту Трудового кодексу Укра-
їни потребує ґрунтовного доопрацювання. 
Книга містить дві глави, з яких глава 1 «Со-
ціальний діалог» складається є однієї стат-
ті 341, а глава 2 «Колективні переговори та 
укладення колективних договорів та угод, 
розв’язання колективних трудових спорів» – 
з двох статей (ст. ст. 342, 343). Не можна 
погодитися з таким підходом розробників 
законопроекту до регулювання в основному 
кодифікованому законодавчому акті колек-
тивних трудових відносин, які є складовою 
частиною предмета трудового права нарівні 
з індивідуальними трудовими відносинами.  
У разі ухвалення Книги шостої у такій редак-
ції новий Трудовий кодекс неофіційно мож-
на буде називати Кодексом індивідуального 
трудового права, що не можна визнати при-
йнятним. 

Для національного законодавця має 
інтерес законодавчий досвід окремих за-
рубіжних країн, у трудових кодексах яких 
містяться окремі глави (розділи), частини, 
що регулюють колективні трудові відносини. 
Так, Трудовий кодекс Литовської Республі-
ки від 4 червня 2002 року складається з таких 
частин: частина І «Загальні положення»; час-
тина ІІ «Колективні трудові відносини»; час-
тина ІІІ «Індивідуальні трудові відносини». 
Частина ІІ є досить об’ємною та містить такі 
розділи: розділ VII «Загальні положення» 
(містить норми про поняття і принципи соці-
ального партнерства, сторони, рівні, форми, 
систему соціального партнерства, колектив-
ні переговори, види колективних договорів); 
розділ VIII «Національний, галузевий і тери-
торіальний колективний договір»; розділ IX 
«Колективний договір підприємства»; розділ 
Х «Розгляд колективних трудових спорів». 

Аналогічну структуру має і Трудовий ко-
декс Республіки Вірменія від 14 грудня 2004 
року: Розділ 1 «Загальні положення», Роз-
діл 2 «Колективні трудові відносини», Роз-
діл 3 «Індивідуальні трудові відносини». До 
Розділу 2 «Колективні трудові відносини» 
включено главу 7 «Соціальне партнерство 
у сфері праці», главу 8 «Загальні положен-
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ня про колективні договори», главу 9 «Рес-
публіканський, галузевий і територіальний 
колективний договори», главу 10 «Колек-
тивний договір організації», главу 11 «Врегу-
лювання колективних трудових спорів».

Висновки

Враховуючи вищезазначене, колективне 
трудове право видається можливим визна-
чити як сукупність правових норм, які регу-
люють колективні трудові відносини, що ви-
никають у процесі здійснення їх суб’єктами 
колективних трудових прав та забезпечення 
їхніх інтересів відповідно до чинного законо-
давства.

Предметом колективного трудового 
права є колективні трудові відносини, що 
можуть бути поділені за змістовним кри-
терієм на такі види: з участі працівників, їх 
представників в управлінні підприємством, 
установою, організацією; з ведення колек-
тивних переговорів з укладення колективних 
угод і колективних договорів; зі здійснення 
контролю за виконанням колективних угод 
і колективних договорів; з діяльності про-
фесійних спілок, їх об’єднань щодо представ-
ництва і захисту прав та інтересів працівни-
ків; з діяльності організацій роботодавців, 
їх об’єднань щодо представництва і захисту 
прав та інтересів роботодавців; з вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів). 

На сьогодні в Україні існує нормативна 
база регламентації колективних трудових 
відносин, яку можна буде вважати повністю 
сформованою з прийняттям Трудового ко-
дексу України. Водночас Книга шоста «Ко-
лективні трудові відносини» проекту Трудо-
вого кодексу України потребує ґрунтовного 
доопрацювання. Дві глави зазначеної Книги, 
з яких глава 1 «Соціальний діалог» склада-
ється є однієї статті 341, а глава 2 «Колек-
тивні переговори та укладення колективних 
договорів та угод, розв’язання колективних 
трудових спорів» – з двох статей (ст. ст. 342, 
343), не можуть бути прийняті в такій ре-
дакції. Під час доопрацювання змісту Книги 

шостої проекту Трудового кодексу України 
доцільно врахувати позитивний законодав-
чий досвід регулювання колективних трудо-
вих відносин окремих зарубіжних країн. 

Україні слід ратифікувати дві конвенції 
МОП, присвячені свободі асоціації: Кон-
венцію № 141 про організації сільських 
працівників 1975 року та Конвенцію № 151 
про трудові відносини на державній службі  
1978 року. До цього часу Україна не взяла 
на себе зобов’язання за ст. 25 ««Право пра-
цівників на захист їхніх прав у випадку бан-
крутства їхнього роботодавця» Європейської 
соціальної хартії (переглянутої).
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В статье определяются понятие и предмет коллективного трудового права. Даётся характе-
ристика системы источников коллективного трудового права. Вносятся предложения по совершен-
ствованию правовой регламентации коллективных трудовых отношений в актах действующего 
трудового законодательства, проекте Трудового кодекса Украины. 
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The concept and subject matter of collective labor law are defined in the article. The system of sources of 
collective labor law was characterized. Proposals regarding improvement of legal regulation of collective labor 
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