
571

Брильова о. В.
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова,

аспірантка кафедри цивільно-правових дисциплін

ПоВноВаЖення організаціЙ 
роБотоДаВціВ та ЇХ оБ’ЄДнань 

право на участь в системі соціального дыалогу, колективно-
договірному регулюванні трудових відносин належить роботодавцю, який 
є ключовою фігурою у використанні і організації праці. роботодавці вико-
нують обов’язки, які виникають з колективного договору, угоди, створю-
ють умови для функціонування в організації представницьких органів ро-
бітників, проводять з ними консультації, надають необхідну інформацію 
тощо. відповідно до Закону україни «про соціальний діалог в україні», 
роботодавець визнається стороною соціального діалогу в україні.

окремі теоретичні та практичні аспекти правового статусу органі-
зацій роботодавців, їх об’єднань, як суб’єктів трудового права, колектив-
них трудових правовідносин, соціального діалогу у сфері праці досліджу-
ються у роботах вітчизняних науковців: н. Б. Болотіної, г. с. гончарової, 
і. м. Дубровського, м. л. Дубровського, в. в. жернакова, в.і. жукова, 
З. Я. козак, в. в. лазор, г. м. ніколайченко, п. Д. пилипенка, с. м. при-
липко, о.і. процевського, в. м. покотило, в. г. ротаня, с. Я. українця, 
о.і. уманського, н. м. хуторян, г.і. Чанишевої та ін.

російська вчена нуртдинова а. Ф. поділяє права зазначених орга-
нізацій на 2 групи: 1) права загального характеру, пов’язані з представ-
ництвом роботодавців у системі соціального партнерства; 2) права, що 
визначають ступінь участі об’єднання роботодавців у кожній формі со-
ціального партнерства (нуртдинова а. Ф. объединения работодателей: 
их права и обязанности в системе социального партнерства // хозяйство 
и право. – 2003. – № 10. – с.8), а ніколайченко г. м. наводить наступну 
класифікацію повноважень: 1) повноваження, що мають дорадчий (реко-
мендаційний) характер, наприклад, право вносити до органів державної 
влади, органів влади автономної республіки крим та органів місцевого 
самоврядування пропозиції з питань, пов’язаних із статутною діяльніс-
тю; 2) повноваження, що мають паритетний характер, наприклад, право 
на участь в управлінні фондами соціального страхування та нагляді за їх 
діяльністю; 3) контрольні повноваження, що доповнюють повноваження, 
які мають дорадчий та паритетний характер, наприклад, контроль за ви-
конанням положень колективних угод, сторонами яких вони є (ніколай-
ченко г. м. проблеми представництва інтересів роботодавців в україні / 
г. м. ніколайченко // Форум права. – 2008. – № 3. – с. 7).

повноваження організацій роботодавців, їх об’єднань – це сукуп-
ність прав і обов’язків зазначених організацій.

Досліджуючи повноваження організацій роботодавців, їх об’єднань, 
слід зауважити, що це юридичний спосіб реалізації їх функцій.
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при цьому функції зазначених організацій необхідно відмежовувати 
від мети та завдань їх діяльності. Завдання та функції – це поняття, які є 
взаємопов’язаними, але не тотожними. Завдання організації роботодавців 
визначають її соціальне призначення та мету, заради досягнення якої ство-
рюється організація роботодавців або їх об’єднання. тим самим, завдання 
організації є передумовою виникнення її функцій. в свою чергу, функції 
являють собою засоби реалізації та виконання поставлених завдань. 

відповідно до ст. 5 Закону україни «про організації роботодавців, 
їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 року основни-
ми функціями організацій роботодавців та їх об’єднань є представництво 
й захист інтересів роботодавців. До зазначених у Законі двох основних 
функцій слід також додати функцію контролю за виконанням колектив-
них угод. 

Для реалізації даних функцій Закон україни «про організації робо-
тодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 року 
наділяє організації роботодавців та їх об’єднання наступними правами:

• вносити до органів державної влади, органів влади автономної 
республіки крим та органів місцевого самоврядування пропозиції з пи-
тань, пов’язаних з їх статутною діяльністю (п. 1 ч. 2 ст. 18);

• проводити експертизу проектів законів та інших нормативно-
правових актів з питань, що стосуються прав та інтересів їх членів 
(п.2 ч.2 ст.18);

• брати участь у веденні переговорів з укладення колективних до-
говорів і угод та у межах своїх повноважень укладати колективні договори 
і угоди (ст. 19);

• представляти та захищати інтереси своїх членів під час здійснен-
ня відповідними контролюючими органами заходів із державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності (ст. 21);

• брати участь у формуванні та реалізації державної політики за-
йнятості населення (ст. 22);

• брати участь в управлінні фондами загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування та нагляді за їх діяльністю (ст. 23);

• брати участь у вирішенні колективних трудових спорів (конфлік-
тів) (ст.24);

• на інформацію, що включає право одержувати від органів вико-
навчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми власності інформацію, необхідну для 
виконання своїх статутних завдань; одержувати статистичні дані з питань 
праці, соціальних та економічних питань; поширювати інформацію щодо 
своєї діяльності і пропагувати свої ідеї та мету; висвітлювати свою діяль-
ність у засобах масової інформації; виступати засновниками засобів масо-
вої інформації відповідно до закону; проводити соціологічні дослідження, 
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створювати наукові, інформаційні, експертно-аналітичні та навчально-
дослідницькі центри (ст. 25);

• у сфері вищої, професійно-технічної освіти, навчання на вироб-
ництві, зокрема у розробленні державних стандартів освіти, кваліфікацій-
них характеристик, професійних стандартів (ст. 26);

• та інші. 
при цьому Закон україни «про організації роботодавців, їх 

об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 р. окремо не ви-
значає основних обов’язків організацій роботодавців та їх об’єднань, на від-
міну від Закону україни «про організації роботодавців» від 24.05.2001 р.

повноваження організацій (об’єднань) роботодавців, як колективних 
суб’єктів трудового права, суб’єктів соціально-партнерських відносин на 
стороні роботодавців визначаються у міжнародних актах, ратифікованих 
україною, законах україни: «про соціальний діалог в україні»; «про гро-
мадські об’єднання»; «про організації роботодавців, їх об’єднання, права і 
гарантії їх діяльності»; «про колективні договори і угоди»; «про порядок 
вирішення колективних трудових спорів, конфліктів» та законодавстві 
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

на нашу думку, перелік основних обов’язків організацій роботодав-
ців, їх об’єднань, який характеризував би їх статус як суб’єктів трудового 
права має бути чітко визначеним у Законі україни «про організації робо-
тодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності».

таким чином, вдосконалення правового регулювання статусу органі-
зацій роботодавців, їх об’єднань, як суб’єктів трудового права, у напрямку 
вдосконалення та конкретизації повноважень зазначених організації спри-
ятиме розвитку соціального партнерства в україні та вдосконаленню пра-
вового регулювання суспільних відносин з застосування найманої праці в 
умовах ринкових відносин.

Дейнека В. М.
Національний університет «Одеська юридична академія»,

здобувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення

ПринциПи ВиріШення колектиВниХ 
трУДоВиХ сПоріВ за актаМи МоП

в актах міжнародної організації праці містяться норми, що стосу-
ються застосування механізмів примирення, посередництва та арбітражу 
для вирішення колективних трудових спорів. стандарти моп у цій сфері 
містяться в рекомендації № 91 про колективні договори 1951 р., рекомен-
дації № 92 щодо добровільного примирення та арбітражу 1951 р., конвен-
ції моп № 154 про сприяння колективним переговорам 1981 р. та реко-
мендації № 163 щодо сприяння колективним переговорам 1981 р. 




