
права та обов'язки сторін, характеристики умов праці, режим робочого 
часу і часу відпочинку, а також деякі інші. 

Отже, на нашу думку відсутність спеціальної норми про зміст тру
дового договору є значним недоліком чинного КЗпП. У цьому аспекті 
проект ТК України має переваги, оскільки містить окрему статтю про 
зміст трудового договору (ст. ЗЗ) ,  що узгоджується з теорією трудового 
права. 

Законодавче закріплення змісту трудового договору дозволить уник
нути порушень при укладенні трудового договору, а зазначення того, 
що факультативні умови можливо змінювати лише за взаємною згодою 
сторін трудового договору, зменшить порушення прав працівників. 
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Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірантка кафедри трудового права та права соціального забезпечення 

ТЕРИТОРІАЛЬНА УГОДА ЯК АКТ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ 

Законом України <<Про колективні договори і угодИ>> [ 1 ]  передба
чаються два види актів колективно-договірного регулювання праці: 
колективні угоди та колективні договори. Незважаючи на наявність 
загальних рис , це різні правові акти, що відрізняються за сторонами, 
змістом, рівнями, сферою дії, порядком укладення, реєстрації. 

Критерієм класифікації колективних угод у ст. З Закону України 
<<Про колективні договори і угодИ>> називаються сф ери відносин, що 
ними регулюються. Таким чином виділяються наступні угоди: 1) гене
ральна, що встановлює загальні принципи регламентації трудових, со
ціальних, економічних відносин та гарантії для працівників на націо
нальному рівні; 2) галузева, що визначає загальні умови оплати праці, 
трудові гарантії та пільги для працівників відповідної галузі господарю
вання - сфери економічної діяльності; З )  територіальна, що регулює 
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відповідні відносини та встановлює гарантії та пільги для працівників у 
межах певної території. 

Враховуючи той ф акт, що Україна володіє значною територією,  а 
її регіони значною мірою відрізняються один від одного природними, 
екологічними, кліматичним умовами, а також специфікою промисло
вої діяльності, територіальні угоди набувають особливого значення у 
регулюванні трудових, соціальних, економічних відносин. 

В законодавстві України про соціальний діалог відсутнє визначен
ня поняття <<територіальна угода>>,  а в КЗпП [2] взагалі немає норм про 
колективні угоди. На нашу думку, під територіальною угодою слід ро
зуміти нормативно-правовий акт, що укладається між сторонами соці
ального діалогу на територіальному рівні і регулює трудові, соціальні та 
економічні відносини в межах певної території. 

Основною метою укладення територіальної угоди є забезпечення 
економічного зростання, підвищення якості життя, гарантій зайнятості 
населення, зростання заробітної плати працівників, забезпечення без
печних умов праці та досягнення стабільності та злагоди у суспільстві. 

Сторонами територіальної угоди є сторони соціального діалогу, 
визначені ст. 4 Закону України <<Про соціальний діалог в Україні>> [3] . 
Відповідно до частини другої зазначеної статті до сторін соціально
го діалогу на територіальному рівні належать: проф спілкова сторона, 
суб 'єктами якої є профспілки відповідного рівня та їх об'єднання, що 
діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 
сторона роботодавців суб'єктами якої є організації роботодавців та їх 
об'єднання, що діють на території відповідної адміністративно-терито
ріальної одиниці; сторона органів виконавчої влади, суб'єктами якої є 
місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної ад
міністративно -територіальної одиниці. 

Положення територіальної угоди діють безпосередньо і є 
обов'язковими для виконання всіма суб 'єктами в межах території, де 
вона діє. 

У своєму змісті вона повинна враховувати норми і положення 
Генеральної угоди як мінімальні та включати положення, які перевищу
ють ці норми з урахуванням особливостей адміністративно-територі
альної одиниці на яку поширюється її дія. Але варто наголосити, що те
риторіальна угода не повинна дублювати положення, які вже знайшли 
закріплення у колективних угодах вищого рівня. Зміст територіальної 
колективної угоди має стосуватись лише особливостей певного регіону 
і бути спрямованим на врегулювання трудових відносин та вирішення 
соціальних проблем саме в цьому регіоні. 

Значною проблемою, на нашу думку, є те , що в Законі України <<Про 
колективні договори та угодИ>>, окрім того, що не міститься поняття те
риторіальної колективної угоди, також не визначається чітко зміст цієї 
угоди. Статтею 8 даного Закону передбачено положення, що можуть 
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бути включені до генеральної та галузевої угод, відносно ж територіаль
ної угоди вказано лише, що нею регулюються норми соціального за
хисту найманих працівників підприємств і включаються вищі порівня
но з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги. Тому 
було б доцільно внести зміни до ст. 8 Закону України <<Про колективні 
договори та угодИ>>, вказавши конкретні умови, які слід передбачати у 
територіальній угоді. 

Варта уваги також думка І. В. Лазара, який відзначав відсутність за
конодавчої вказівки на співвідношення галузевої і територіальної угоди 
у чинному законодавстві. Вказана правова прогалина значно ускладнює 
правозастосовну практику і не сприяє широкому застосуванню терито
ріальних колективних угод на практиці [4, с. 324] . Тому законодавцю 
слід звернути увагу і на це питання. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що не зважаючи на законодавчі 
недоліки, територіальні колективні угоди відіграють важливе значення 
в системі колективно-договірного регулювання праці, оскільки в них 
враховуються особливості господарювання в межах конкретного регіо
ну країни і передбачаються додаткові умови та гарантії порівняно з за
конодавством та колективними угодами вищого рівня. 
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