
ПРОЕКТ 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про колективні угоди та договори 

________________________________ 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади колективно-

договірного регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, 

узгодження інтересів сторін соціального діалогу. 

Розділ І  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Законодавство про колективно-договірне регулювання 

трудових, соціальних, економічних відносин 

1. Законодавство про колективно-договірне регулювання трудових, 

соціальних, економічних відносин базується на Конституції України і 

складається із Законів України “Про соціальний діалог в Україні”, “Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про організації 

роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”, “Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, трудового 

законодавства, цього Закону та інших нормативно-правових актів. 

2. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені 

законодавством України про колективно-договірне регулювання трудових, 

соціальних, економічних відносин, застосовуються норми міжнародного 

договору, крім випадків, коли законодавчими актами України, колективними 

угодами та договорами для працівників встановлені більш сприятливі умови 

або більш високий рівень захисту їх прав. 

 

 

Стаття 2. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

1) роботодавець — юридична або фізична особа, яка в межах трудових 

відносин використовує працю фізичних осіб; 

2) працівник — фізична особа, яка перебуває у трудових відносинах з 

роботодавцем на підставі трудового договору; 



3) колективна угода — письмовий нормативний акт, що укладається 

відповідно до цього Закону з метою регулювання трудових, соціальних, 

економічних відносин на національному, галузевому, територіальному рівні; 

4) колективний договір — письмовий локальний нормативний акт, що 

укладається відповідно до цього Закону з метою регулювання трудових, 

соціальних, економічних відносин між роботодавцями і працівниками, їх 

представниками; 

5) галузь — сукупність споріднених видів економічної діяльності. 

Стаття 3. Основні принципи колективно-договірного регулювання 

1. Основними принципами ведення колективних переговорів є: 

законність і верховенство права; 

незалежність і рівноправність сторін колективних переговорів; 

свобода та добровільність переговорів, прийняття реальних зобов’язань; 

обов’язковість розгляду пропозицій сторін колективних переговорів; 

взаємна повага та пошук компромісних рішень; 

конструктивність та взаємодія; 

пріоритет узгоджувальних процедур; 

обов’язковість дотримання досягнутих домовленостей; 

відповідальність за виконання взятих зобов’язань; 

недопущення дискримінації. 

Стаття 4. Види колективних угод та договорів 

1. Колективні угоди можуть укладатися на таких рівнях соціального 

діалогу: 

на національному рівні — генеральна угода; 

на галузевому рівні — галузеві (міжгалузеві) угоди; 

на територіальному рівні — територіальні угоди, в тому числі в окремій 

галузі. 

2. Колективний договір укладається на локальному рівні (на 

підприємстві, в установі, організації, з роботодавцем — фізичною особою). 

Стаття 5. Сфера дії колективних угод та договорів 

1. Положення генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної (в 

тому числі в окремій галузі) угоди, що відповідають законодавству, діють 

безпосередньо і є обов’язковими для: 



суб’єктів сторін угоди; 

роботодавця та працівників, які перебувають у трудових відносинах з 

цим роботодавцем, якщо роботодавець перебуває у сфері дії суб’єкта сторони 

роботодавців через членство в організації роботодавців, господарському 

об’єднанні або належить до сфери управління органу виконавчої влади, 

іншого уповноваженого державою органу, органу місцевого самоврядування, 

а основний вид економічної діяльності такого роботодавця передбачено 

переліком кодів видів економічної діяльності, наведеним у тексті цієї угоди. 

У колективній угоді зазначається перелік суб’єктів сторін угоди. 

За домовленістю сторін у колективній угоді може визначатися перелік 

роботодавців, які перебувають у сфері дії суб’єктів сторін угоди.  

2. Якщо роботодавець не перебуває у сфері дії суб’єкта відповідної 

сторони колективної угоди, але він та працівники, які перебувають у 

трудових відносинах з цим роботодавцем, висловили бажання застосовувати 

її положення, рішення про застосування положень угоди приймається ними 

разом у межах їх повноважень, визначених законодавством (державні, 

комунальні підприємства, установи, організації — за згодою органу, до 

сфери управління якого вони належать або якому підпорядковані, підзвітні та 

підконтрольні), та оформлюється відповідно до законодавства. 

3. У разі коли для роботодавця та працівників, які перебувають у 

трудових відносинах з цим роботодавцем, обов’язковими є норми кількох 

галузевих (міжгалузевих) угод, застосовуються положення угоди, укладеної 

за участю центральних органів виконавчої влади та виключно 

репрезентативних суб’єктів сторін соціального діалогу. Положення іншої 

галузевої (міжгалузевої) угоди при цьому застосовуються в частині, що 

забезпечує вищий рівень гарантій та пільг для працівників порівняно з такою 

угодою. 

У разі коли для роботодавця та працівників, які перебувають у трудових 

відносинах з цим роботодавцем, обов’язковими є норми галузевої 

(міжгалузевої) угоди та територіальної угоди, застосовуються положення 

галузевої (міжгалузевої) угоди. Положення територіальної угоди при цьому 

застосовуються в частині, що забезпечує вищий рівень гарантій та пільг для 

працівників порівняно з галузевою (міжгалузевою) угодою. 

4. Положення колективного договору з питань нормування і оплати 

праці, режиму роботи, тривалості робочого часу, часу відпочинку, умов і 

охорони праці, гарантії і компенсації, що відповідно до законодавства 

регулюються в колективному договорі, поширюються на всіх працівників, які 

перебувають у трудових відносинах з цим роботодавцем. 

Дія інших положень колективного договору поширюється на 

працівників на умовах, визначених цим колективним договором. 



Стаття 6. Заборона втручання в законну діяльність, пов’язану з веденням 

колективних переговорів, укладенням колективних угод та 

договорів та контролем за їх виконанням 

1. Забороняється будь-яке втручання, що може обмежити законні права 

працівників, профспілок, їх організацій та об’єднань, роботодавців, їх 

організацій та об’єднань, а також вільно обраних представників працівників, 

які беруть участь у колективних переговорах з укладення колективних угод 

та договорів, здійсненні контролю за їх виконанням, з боку державних 

органів, органів місцевого самоврядування, господарського управління, 

інших юридичних та фізичних осіб. 

Стаття 7. Сторони колективних угод та договорів 

1. Сторонами генеральної угоди є: 

профспілкова сторона, суб’єктами якої є репрезентативні на 

національному рівні об’єднання професійних спілок, що мають статус 

всеукраїнських, від імені яких укладено цю угоду та які приєдналися до 

сторони; 

сторона роботодавців, суб’єктами якої є репрезентативні на 

національному рівні об’єднання організацій роботодавців, що мають статус 

всеукраїнських, від імені яких укладено цю угоду та які приєдналися до 

сторони; 

сторона органів виконавчої влади, суб’єктом якої є Кабінет Міністрів 

України. 

2. Сторонами галузевої (міжгалузевої) угоди є: 

профспілкова сторона, суб’єктами якої є репрезентативні на галузевому 

рівні всеукраїнські професійні спілки та їх об’єднання, від імені яких 

укладено цю угоду та які приєдналися до сторони; 

сторона роботодавців, суб’єктами якої є репрезентативні на галузевому 

рівні всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, від імені яких 

укладено цю угоду та які приєдналися до сторони; та/або 

сторона органів виконавчої влади, суб’єктами якої є відповідні 

центральні органи виконавчої влади.  

У разі відсутності у відповідній галузі репрезентативних всеукраїнських 

об’єднань організацій роботодавців суб’єктами сторони такої галузевої 

(міжгалузевої) угоди за згодою інших сторін можуть бути: 

всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців на національному 

рівні, до складу якого входять роботодавці / роботодавець галузі, що 

представляють більшість найманих працівників галузі;  

нерепрезентативні всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців у 

цій галузі — за відсутності такого об’єднання;    



утворені відповідно до закону господарські об’єднання (у тому числі 

державні (комунальні), якщо їх установчими документами передбачено право 

на укладення галузевих угод, — у разі відсутності  відповідних 

всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців . 

У разі відсутності у відповідній галузі центрального органу виконавчої 

влади, до сфери управління якого належать підприємства, установи, 

організації цієї галузі, суб’єктом сторони органів виконавчої влади галузевої 

(міжгалузевої) угоди, укладеної виключно з репрезентативними суб’єктами 

інших сторін, є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері управління об’єктами 

державної власності. 

3. Сторонами територіальної угоди є: 

профспілкова сторона, суб’єктами якої є репрезентативні на 

територіальному рівні профспілки, об’єднання профспілок, організації 

профспілок та їх об’єднання, від імені яких укладено цю угоду та які 

приєдналися до сторони; 

сторона роботодавців, суб’єктами якої є репрезентативні на 

територіальному рівні організації роботодавців та їх об’єднання, від імені 

яких укладено цю угоду та які приєдналися до сторони; 

сторона органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

суб’єктами якої є місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, їх структурні підрозділи в межах повноважень, визначених 

законом. 

4. Сторонами колективного договору є: 

сторона роботодавця, суб’єктами якої є роботодавець та/або 

уповноважені представники роботодавця, зокрема представники 

відокремлених структурних підрозділів юридичної особи; 

сторона працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові 

організації на підприємстві, в установі, організації, роботодавця — фізичної 

особи, що представляють інтереси працівників, які працюють на підставі 

трудових договорів у цього роботодавця, а в разі їх відсутності – вільно 

обрані працівниками для ведення колективних переговорів представники 

(представник). 

Стаття 8. Співвідношення законодавства та колективних угод та 

договорів 

1. Забороняється включати до колективних угод та договорів положення, 

які погіршують порівняно із законодавством та колективними угодами, 

норми яких є обов’язковими відповідно до сфери їх дії, становище 

працівників, обмежують права суб’єктів сторін. Такі положення є 

недійсними. 



Розділ ІІ 

КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГОВОРИ 

Стаття 9. Сторони колективних переговорів 

1. Право на ведення переговорів і укладення колективних угод та 

договорів надається сторонам, склад яких визначено статтею 7 цього Закону. 

2. Не допускається ведення переговорів та укладення колективних угод 

та договорів від імені працівників організаціями або органами, які утворені 

чи фінансуються роботодавцями, політичними партіями. 

У разі коли інтереси працівників представляє профспілковий орган, 

інтереси роботодавця не можуть представляти особи, які є членами 

виборного органу профспілок будь-якого рівня. 

Стаття 10. Підготовка до ведення колективних переговорів 

1. Укладенню колективної угоди та договору передують колективні 

переговори. 

2. Колективні переговори щодо укладення колективних угод ведуться на 

дво- чи тристоронній основі, колективних договорів — на двосторонній 

основі. 

3. У разі коли на локальному рівні діють дві або більше первинних 

профспілкових організацій, для ведення колективних переговорів вони 

повинні утворити спільний представницький орган та письмово повідомити 

про це роботодавцю, а також сформувати пропозиції щодо змісту 

колективного договору. 

4. У разі наявності на національному, галузевому, територіальному рівні 

кількох репрезентативних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, 

репрезентативних організацій роботодавців, їх об’єднань кожна сторона до 

початку колективних переговорів утворює спільний представницький орган 

на відповідному рівні та формує пропозиції щодо змісту угоди. 

5. Ініціатором утворення спільного представницького органу сторони 

може виступати будь-яке репрезентативне об’єднання або організація 

відповідного рівня. 

Ініціатор утворення спільного представницького органу сторони 

звертається з такою пропозицією до репрезентативних організацій 

(об’єднань) зазначеної сторони, які діють на відповідному рівні соціального 

діалогу, та розміщує пропозицію на власному офіційному веб-сайті. 

На галузевому рівні соціального діалогу ініціатор утворення спільного 

представницького органу сторони також звертається до: 

центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування 

державної політики у сфері трудових відносин, для розміщення на 



офіційному веб-сайті повідомлення про підготовку до колективних 

переговорів з укладення галузевої (міжгалузевої) угоди з метою 

інформування громадськості та репрезентативних суб’єктів сторін 

відповідного рівня; 

Національної служби посередництва і примирення, яка надає 

інформацію щодо переліку репрезентативних суб’єктів сторін, які діють у 

відповідній галузі/галузях (виді/видах економічної діяльності). 

Об’єднання або організація, яким запропоновано взяти участь в 

утворенні спільного представницького органу, повинні письмово 

поінформувати про своє рішення протягом 14 календарних днів з дня 

отримання відповідної пропозиції з одночасним поданням інформації про 

чисельність своїх членів. Під час укладання колективних угод зазначена 

інформація формується на підставі рішення органу, який підтверджує 

репрезентативність суб’єктів сторін соціального діалогу. 

Ненадання письмової відповіді об’єднанню або організації, що 

ініціюють утворення спільного представницького органу сторони, та/або 

інформації, зазначеної в абзаці шостому цієї частини, протягом 

встановленого строку вважається відмовою від участі в спільному 

представницькому органі та веденні переговорів. 

6. Репрезентативному об’єднанню або організації не може бути 

відмовлено в участі у спільному представницькому органі сторони на 

відповідному рівні як під час підготовки до ведення колективних 

переговорів, так і в разі письмового звернення новоутвореного суб’єкта щодо 

приєднання до спільного представницького органу в ході ведення 

колективних переговорів, крім випадків, зазначених у частині п’ятій цієї 

статті. 

Відмова репрезентативному об’єднанню або організації в участі у 

спільному представницькому органі може бути оскаржена цим суб’єктом у 

судовому порядку. 

7. На національному, галузевому, територіальному та локальному рівні 

може бути утворений лише один спільний представницький орган 

відповідної сторони. 

Порядок утворення спільного представницького органу сторони, його 

кількісний склад, повноваження, регламент роботи визначаються цією 

стороною самостійно шляхом укладення відповідної угоди. 

Кількість представників кожної репрезентативної організації у 

спільному представницькому органі не може бути менше однієї особи та 

визначається пропорційно до чисельності: 

для професійних спілок — їх членів, для об’єднань професійних 

спілок — членів організацій цих об’єднань; 



для організацій роботодавців (їх об’єднань) — працівників, які 

перебувають у трудових відносинах з роботодавцями — членами цих 

організацій. 

У разі відсутності у відповідній галузі репрезентативних всеукраїнських 

об’єднань організацій роботодавців та наявності двох і більше 

нерепрезентативних всеукраїнських об’єднань організацій 

роботодавців / господарських об’єднань, які бажають брати участь у 

переговорах, кількість їх представників визначається ними самостійно, але не 

менше однієї особи від кожного об’єднання. 

8. Спільний представницький орган сторони формує пропозиції, 

приймає рішення, пов’язані з колективними переговорами, укладенням та 

здійсненням контролю за виконанням колективної угоди, договору, інформує 

про них іншу сторону, а також виконує інші повноваження та функції щодо 

представництва відповідно до законодавства, колективних угод та договорів і 

угоди про утворення такого органу. 

Стаття 11. Початок та ведення колективних переговорів 

1. Метою колективних переговорів є укладення колективних угод та 

договорів, внесення до них змін і доповнень. 

2. Колективні переговори щодо укладення колективної угоди та 

договору розпочинаються за ініціативою будь-якої сторони у строки, 

визначені діючою колективною угодою та договором, але, як правило, не 

пізніше ніж за три місяці до закінчення її (його) дії, а у разі відсутності 

діючої колективної угоди чи договору — за домовленістю сторін 

колективних переговорів. 

3. У разі коли одна із сторін письмово ініціювала проведення 

колективних переговорів, інша сторона (інші сторони) не може (не можуть) 

ухилятися від участі в них. 

4. Сторони після отримання письмової пропозиції щодо проведення 

колективних переговорів протягом 10 календарних днів проводять 

консультації, визначають строк формування складу спільної робочої комісії 

та дату її першого засідання. 

Сторони надсилають інформацію про початок колективних переговорів 

з укладення галузевої (міжгалузевої) угоди центральному органу виконавчої 

влади, який забезпечує формування державної політики у сфері трудових 

відносин, для її оприлюднення на офіційному веб-сайті цього органу з метою 

інформування заінтересованих суб’єктів відповідного рівня, роботодавців 

галузі. 

Кількість представників від сторін до складу спільної робочої комісії 

визначається сторонами самостійно, як правило, на паритетній основі. 



Первинна профспілкова організація може залучати для ведення 

колективних переговорів представників вищого за статусом виборного 

органу своєї професійної спілки. 

5. Порядок і строки ведення колективних переговорів щодо укладення 

колективної угоди та договору (внесення змін і доповнень до них), 

повноваження спільної робочої комісії визначаються спільним рішенням 

сторін з урахуванням норм цього Закону. 

6. Інформація про початок колективних переговорів та їх перебіг є 

відкритою. 

Суб’єкти сторін колективних переговорів забезпечують розміщення 

проекту галузевої (міжгалузевої) угоди на власних офіційних веб-сайтах для 

надання пропозицій до її тексту іншими заінтересованими суб’єктами 

відповідного рівня, роботодавцями галузі. 

7. Професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх 

об’єднання, що на відповідному рівні соціального діалогу не відповідають 

критеріям репрезентативності, можуть надавати репрезентативним 

організаціям та об’єднанням під час ведення колективних переговорів щодо 

укладення колективних угод відповідного рівня свої пропозиції, які є 

обов’язковими для розгляду сторонами. 

Під час ведення колективних переговорів центральними органами 

виконавчої влади з репрезентативними суб’єктами інших сторін щодо 

укладення галузевих (міжгалузевих) угод пропозиції також можуть надавати 

роботодавці відповідної галузі (галузей). 

8. Сторони забезпечують оперативний обмін інформацією, необхідною 

для ведення переговорів. 

Сторона, що надає інформацію, має право вимагати її нерозголошення у 

випадках, передбачених законодавством. 

9. Сторони за взаємною згодою можуть призупиняти колективні 

переговори на визначений ними строк з метою проведення консультацій, 

експертизи, отримання даних для підготовки відповідних рішень і пошуку 

компромісів. 

10. Проект колективної угоди та договору (змін і доповнень до них), а 

також неврегульовані спільною робочою комісією розбіжності (у разі їх 

наявності) вносяться на розгляд сторін для прийняття відповідного рішення. 

День завершення колективних переговорів визначається сторонами. 

Стаття 12. Гарантії та компенсації учасникам колективних переговорів 

1. Працівники, які беруть участь у колективних переговорах як 

представники сторін, на час їх участі в засіданнях спільної робочої комісії та 

визначений сторонами час для підготовки проекту колективної угоди та 



договору, внесення змін і доповнень до них, здійсненні контролю за 

виконанням колективної угоди та договору, звільняються від виконання 

обов’язків за основним місцем роботи із збереженням середньої заробітної 

плати. 

2. Таким працівникам можуть надаватися додаткові гарантії та 

компенсації, передбачені трудовим законодавством, колективною угодою та 

договором, домовленостями сторін. 

Розділ ІІІ 

КОЛЕКТИВНІ УГОДИ 

Стаття 13. Зміст колективної угоди 

1. Зміст і структура колективної угоди визначаються сторонами в межах 

їх повноважень. 

Колективною угодою визначаються зобов’язання і домовленості сторін з 

питань, що відповідно до законодавства регулюються в колективній угоді. 

 

2. Генеральною угодою визначаються домовленості сторін на 

національному рівні з питань умов праці та зайнятості, зокрема щодо: 

умов для створення нових робочих місць і забезпечення продуктивної 

зайнятості, у тому числі для осіб з інвалідністю; 

запобігання росту безробіття та масовим вивільненням працівників; 

збалансування ринку праці та забезпечення економіки кваліфікованими 

кадрами; 

підвищення рівня безпеки праці та збереження здоров’я працівників; 

регулювання питань трудових відносин;  

мінімальних гарантій оплати праці, умов зростання фонду оплати праці; 

соціального страхування працівників; 

заборони дискримінації у сфері праці, зокрема порушення принципу 

рівності прав і можливостей, у тому числі жінок і чоловіків; 

взаємних зобов’язань сторін щодо ведення та розвитку соціального 

діалогу. 

Генеральною угодою можуть встановлюватися більш високі порівняно із 

законодавством гарантії та пільги працівникам. 

3. Галузевою (міжгалузевою) угодою визначаються умови праці та 

зайнятості у певній галузі/галузях, зокрема питання щодо: 

забезпечення продуктивної зайнятості працюючих, запобігання масовим 

вивільненням; 



створення галузевих фондів професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників; 

мінімальних гарантій в оплаті праці; 

нормування та оплати праці в галузі відповідно до кваліфікації, за 

видами робіт та окремими професіями, міжкваліфікаційних (міжпосадових) 

співвідношень в оплаті праці з урахуванням норм законодавства про оплату 

праці; визначення стандартів оплати висококваліфікованої праці за 

основними професіями; 

гарантованих мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням 

специфіки умов праці окремих професійних груп і категорій працівників; 

умов і темпів зростання фондів оплати праці у роботодавців; 

умов та охорони праці; 

медичного обслуговування, оздоровлення і відпочинку працівників, 

членів їх сімей; 

заборони дискримінації у сфері праці, зокрема порушення принципу 

рівності прав і можливостей, у тому числі жінок і чоловіків; 

гарантій та компенсацій працівникам, які беруть участь у колективних 

переговорах; 

гарантій діяльності профспілок, їх організацій та об’єднань. 

Галузева (міжгалузева) угода може передбачати додаткові гарантії та 

пільги працівникам порівняно із законодавством і генеральною угодою. 

Галузева (міжгалузева) угода містить перелік кодів видів економічної 

діяльності згідно з Національним класифікатором України, на які вона 

поширюється. 

4. Територіальною угодою визначаються умови праці та зайнятості 

працівників підприємств, організацій та установ, що розташовані у межах 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

Територіальна угода може включати з урахуванням умов та економічних 

можливостей відповідних адміністративно-територіальних одиниць більш 

високі гарантії та пільги працівникам порівняно з трудовим законодавством 

та генеральною угодою. 

Територіальна угода, укладена в окремій галузі, містить перелік кодів 

видів економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України, 

на які вона поширюється, може включати більш високі гарантії та пільги 

працівникам порівняно з галузевою (міжгалузевою), територіальною 

угодами. 

5. У колективній угоді встановлюється строк її дії, порядок здійснення 

контролю за її виконанням, приєднання нових суб’єктів, умови та порядок 

призупинення на певний строк дії окремих положень угоди, перелік форс-



мажорних обставин (обставин непереборної сили), в разі настання яких дія 

окремих положень угоди зупиняється, тощо. 

Стаття 14. Порядок підписання колективної угоди 

1. Укладення колективної угоди здійснюється шляхом її підписання 

уповноваженими представниками сторін у визначений сторонами строк. 

У разі коли сторонами не визначено строк підписання колективної 

угоди, угода підписується протягом 10 робочих днів з дня завершення 

колективних переговорів. 

2. Колективна угода набирає чинності з дня її підписання, якщо інше не 

зазначено в угоді. 

3. У разі недосягнення згоди у спільному представницькому органі 

сторони профспілок, спільному представницькому органі сторони 

роботодавців, які вели колективні переговори, колективна угода також 

вважається укладеною, якщо її підписали відповідно: 

представники професійних спілок, їх організацій, об’єднань, які 

представляють інтереси більше половини представлених у переговорах 

працівників; 

представники організацій роботодавців, їх об’єднань, у членів яких 

працює більше половини працівників роботодавців, представлених у 

переговорах. 

Стаття 15. Приєднання до сторони колективної угоди 

1. До відповідної сторони укладеної колективної угоди можуть 

приєднатися суб’єкти, які утворені після її підписання та відповідають 

вимогам, зазначеним у статті 7 цього Закону, і беруть зобов’язання щодо 

виконання цієї угоди. 

2. Відповідна сторона колективної угоди не може відмовити у 

приєднанні суб’єктам, зазначеним у частині першій цієї статті, які 

дотрималися порядку приєднання, встановленого цією угодою. 

3. Суб’єкт, який приєднався до сторони колективної угоди, отримує всі 

права та обов’язки, визначені цією угодою. У разі потреби сторони вносять 

зміни до колективної угоди, зокрема щодо суб’єктного складу відповідної 

сторони. 

4. Рішення про приєднання приймається стороною колективної угоди не 

пізніше 15 робочих днів з дня отримання письмового звернення про 

приєднання. 

Рішення про приєднання суб’єкта до сторони угоди або відмову 

протягом 10 робочих днів з дня його прийняття надсилається цією стороною 

угоди суб’єкту, який звертався щодо приєднання. Рішення про приєднання 



суб’єкта надсилається відповідною стороною угоди органу, який здійснив 

повідомну реєстрацію цієї угоди, до відома та оприлюднення. 

5. Суб’єкт, який приєднався до сторони колективної угоди, протягом 

п’яти робочих днів з дня отримання рішення сторони угоди інформує про 

приєднання своїх членів. 

Стаття 16. Поширення дії колективної угоди 

1. Положення генеральної угоди діють безпосередньо і є обов’язковими 

для суб’єктів, визначених частиною першою статті 5 цього Закону, та для 

дотримання в колективних угодах всіх рівнів і колективних договорах. 

2. Дія галузевої (міжгалузевої) угоди, її окремих положень може бути 

поширена центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 

формування державної політики у сфері трудових відносин, на всіх 

роботодавців незалежно від форми власності, які провадять свою діяльність у 

відповідній галузі/галузях (виді/видах економічної діяльності), в 

установленому порядку в разі отримання відповідного звернення від суб’єкта 

сторони цієї угоди та у разі коли угода: 

укладена відповідно до цього Закону центральним органом (органами) 

виконавчої влади та репрезентативними суб’єктами сторін / сторони (у разі 

укладення угоди на двосторонній основі); 

зареєстрована без зауважень центральним органом виконавчої влади, 

який забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин. 

Порядок поширення дії галузевої (міжгалузевої) угоди затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

Інформація про поширення дії галузевої (міжгалузевої) угоди, її окремих 

положень, оприлюднюється центральним органом виконавчої влади, який 

забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, та 

суб’єктами сторін цієї угоди. 

Роботодавці, на яких поширюється дія галузевої (міжгалузевої) угоди, її 

окремих положень, визначаються за основним видом економічної діяльності. 

Положення галузевої (міжгалузевої) угоди є обов’язковими для 

роботодавців, на яких поширено їх дію. 

Стаття 17. Строк дії колективної угоди 

1. Строк дії колективної угоди визначається її сторонами в цій угоді.  

2. До закінчення строку, на який укладена угода, сторони розпочинають 

колективні переговори щодо укладення нової угоди або перегляду чинної. 

Угода діє до укладення нової, якщо інше не передбачено цією угодою 

або інше узгоджене рішення не прийнято сторонами. 



3. Зміна складу, структури, найменування суб’єкта сторони, від імені 

якого укладена колективна угода, не тягне за собою втрату чинності цією 

угодою. У разі реорганізації суб’єкта сторони угоди його права та обов’язки 

переходять до правонаступника (правонаступників). 

У разі ліквідації суб’єкта сторони колективної угоди її норми 

продовжують діяти на всіх суб’єктів, інтереси яких ним представлені, 

протягом усього строку проведення ліквідації. 

 

Стаття 18. Призупинення та зупинення дії окремих положень 

колективної угоди 

1. Дія окремих положень колективної угоди може бути призупинена 

сторонами за взаємною згодою на визначений ними строк у випадках і 

порядку, передбачених в угоді. 

Про рішення щодо призупинення дії окремих положень колективної 

угоди сторони цієї угоди протягом 15 календарних днів з дня його прийняття 

інформують суб’єктів, які перебувають у сфері їх дії, та орган, що здійснив 

повідомну реєстрацію цієї угоди.  

2. У разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної 

сили), перелік яких зазначено в угоді, дія окремих положень угоди 

зупиняється на час дії таких обставин. 

Про рішення щодо зупинення / поновлення дії окремих положень угоди 

внаслідок настання / припинення форс-мажорних обставин (обставин 

непереборної сили) сторона угоди в тижневий строк з дня його прийняття 

повідомляє іншим сторонам / стороні та органу, що здійснив повідомну 

реєстрацію цієї угоди. 

3. Рішення щодо призупинення, зупинення / поновлення дії окремих 

положень колективної угоди оприлюднюється у засобах масової інформації 

та / або на офіційних веб-сайтах суб’єктів сторін цієї угоди та органу, що 

здійснив її повідомну реєстрацію. 

Стаття 19. Контроль за виконанням колективної угоди 

1. Контроль за виконанням колективної угоди здійснюється 

безпосередньо сторонами, які її уклали, в порядку та строки, визначені цією 

угодою. 

2. Під час здійснення контролю за виконанням колективної угоди 

сторони зобов’язані надавати на безоплатній основі одна одній інформацію 

та необхідні документи з питань, що є предметом колективної угоди, в 

порядку та строки, визначені цією угодою. 



3. Сторона, що надає інформацію, має право вимагати її нерозголошення 

відповідно до законодавства. 

4. Сторони звітують про виконання колективної угоди в порядку, 

визначеному угодою, але не рідше одного разу на рік. 

Стаття 20. Обов’язок сторін щодо інформування роботодавців та 

працівників про укладення та виконання колективної угоди 

1. Сторони забезпечують інформування працівників та роботодавців, на 

яких поширюється дія колективної угоди, про її укладення, внесення до неї 

змін і доповнень, продовження, призупинення, зупинення / поновлення дії 

умов окремих положень, а також про хід її реалізації через засоби масової 

інформації або офіційні веб-сайти суб’єктів сторін та розміщують текст 

документу протягом 15 календарних днів з дня підписання угоди, змін і 

доповнень до неї або прийняття відповідних рішень. 

2. Суб’єкти сторін колективної угоди надають тлумачення положень 

колективної угоди, роз’яснення їх змісту, сфери дії та застосування. 

3. Спірні питання, що виникають із тлумачення положень колективної 

угоди, вирішуються в порядку, визначеному сторонами. 

Розділ ІV  

КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ 

Стаття 21. Зміст колективного договору 

1. Зміст і структура колективного договору визначаються сторонами в 

межах їх повноважень. 

Колективним договором встановлюються норми, права та гарантії, 

зобов’язання і домовленості сторін з питань, що відповідно до законодавства 

регулюються в колективному договорі, а також з інших питань, що 

неврегульовані трудовим законодавством. 

2. Колективний договір передбачає положення, зокрема, щодо: 

організації виробництва і праці та/або змін в їх організації, підвищення 

ефективності виробництва та забезпечення продуктивної зайнятості, 

запобігання масовому вивільненню; 

виконання підприємствами (організаціями, установами) незалежно від 

форми власності нормативу робочих місць, призначених для 

працевлаштування осіб з інвалідністю; 

участі працівників в управлінні юридичною особою відповідно до 

законодавства; 

нормування та оплати праці, встановлення та зміни форм, систем і 

строків виплати заробітної плати, умов регулювання фондів оплати праці та 



встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті 

праці, встановлення та зміни норм праці, систем оплати праці, розмірів 

заробітної плати та інших видів виплат (доплат, надбавок, премій тощо) з 

урахуванням норм законодавства про оплату праці; 

умов праці, у тому числі для працівників з особливими потребами, 

зокрема для осіб з інвалідністю, з урахуванням їх індивідуальних програм 

реабілітації; 

умов виробничого побуту; 

безпеки, охорони і гігієни праці; 

страхування працівників; 

медичного обслуговування, оздоровлення і відпочинку працівників, 

членів їх сімей; 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників; 

гарантії діяльності профспілкових організацій, інших представників 

працівників; 

гарантій та компенсацій працівникам, які беруть участь у колективних 

переговорах; 

заборони дискримінації у сфері праці, зокрема порушення принципу 

рівності прав і можливостей, у тому числі жінок і чоловіків; 

організації культурно-масової, фізкультурної роботи.  

Колективний договір може передбачати додаткові соціальні, трудові та 

інші гарантії і пільги для працівників, пенсіонерів та інших категорій осіб, 

визначених сторонами, порівняно із законодавством і колективними угодами, 

положення яких є обов’язковими відповідно до сфери їх дії, зокрема щодо 

укладення договору недержавного пенсійного забезпечення. 

У колективному договорі встановлюється строк дії договору, порядок 

приєднання до сторони договору, здійснення контролю за виконанням його 

положень, захисту інформації відповідно до законодавства (у разі потреби), 

умови та порядок призупинення на певний строк дії окремих положень 

договору, перелік форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), в 

разі настання яких дія окремих положень договору зупиняється, тощо. 

У колективному договорі зазначається колективна угода, в сфері дії якої 

перебувають сторони та норми якої враховані в цьому договорі (у разі 

наявності). 

Стаття 22. Порядок затвердження колективного договору 

1. Підготовлений спільною робочою комісією за результатами 

колективних переговорів проект колективного договору вноситься сторонами 



на розгляд загальних зборів (конференції) працівників для обговорення та 

прийняття рішення щодо його підписання. Загальні збори (конференція) у 

разі потреби надають рекомендації щодо змісту проекту колективного 

договору. 

Загальні збори (конференція) працівників уповноважують осіб від 

суб’єктів сторони працівників на підписання колективного договору. 

Загальні збори працівників є правоможними у разі участі в них більше 

половини працівників підприємства, установи, організації (структурного 

підрозділу), роботодавця — фізичної особи, а конференція — у разі участі не 

менше двох третин делегатів, якщо інше не встановлено законом. 

2. Рішення загальних зборів (конференції) приймаються закритим 

(таємним) або відкритим голосуванням більшістю голосів учасників. 

3. У разі надання загальними зборами (конференцією) працівників 

рекомендацій щодо змісту проекту колективного договору сторони 

продовжують колективні переговори. Строк додаткових переговорів не 

повинен перевищувати 10 робочих днів. Доопрацьований проект 

колективного договору повторно вноситься на розгляд загальних зборів 

(конференції) працівників для прийняття рішення щодо його підписання. 

Стаття 23. Порядок підписання колективного договору 

1. Укладення колективного договору здійснюється шляхом його 

підписання уповноваженими представниками сторін у визначений сторонами 

строк. 

У разі коли сторонами не визначено строку підписання колективного 

договору, договір підписується протягом п’яти робочих днів з дня прийняття 

відповідного рішення загальними зборами (конференцією) працівників. 

2. Колективний договір набирає чинності з дня його підписання, якщо 

інше не зазначено в цьому договорі. 

Стаття 24. Приєднання до сторони колективного договору 

1. До сторони працівників колективного договору можуть приєднатися 

профспілки чи організації профспілок, які мають статус первинних, що 

представляють інтереси працівників, які працюють на підставі трудових 

договорів у цього роботодавця, та легалізовані (зареєстровані) після 

укладення цього договору. 

Приєднання до сторони працівників колективного договору 

здійснюється шляхом зміни суб’єктного складу сторони в порядку, 

визначеному колективним договором. У разі потреби сторони вносять зміни 

до колективного договору. 



Стаття 25. Строк дії колективного договору 

1. Строк дії колективного договору визначається сторонами в цьому 

договорі. 

2. До закінчення строку, на який укладено договір, сторони 

розпочинають колективні переговори щодо укладення нового договору або 

перегляду чинного. 

Договір діє до укладення нового, якщо інше не передбачено цим 

договором. 

3. Колективний договір зберігає чинність протягом усього строку 

проведення ліквідації роботодавця. 

4. У разі реорганізації, зміни власника юридичної особи (відокремленого 

структурного підрозділу юридичної особи) умови колективного договору 

діють протягом строку, на який його укладено, але не менше року. 

Стаття 26. Призупинення та зупинення дії окремих положень 

колективного договору 

1. Дія окремих положень колективного договору може бути призупинена 

рішенням, прийнятим його сторонами, за взаємною згодою на визначений 

ними строк у випадках і порядку, передбачених у цьому договорі. 

Про прийняте рішення сторони колективного договору в тижневий 

строк з дня його прийняття інформують працівників, на яких поширюються 

положення цього договору, та орган, що здійснив його повідомну реєстрацію. 

2. У разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної 

сили), перелік яких зазначено в договорі, дія окремих положень договору 

зупиняється на час дії таких обставин. 

Про рішення щодо зупинення / поновлення дії окремих положень 

договору внаслідок настання / припинення форс-мажорних обставин 

(обставин непереборної сили) сторона договору в тижневий строк з дня його 

прийняття повідомляє іншій стороні, працівникам, на яких поширюються 

положення цього договору, та органу, що здійснив повідомну реєстрацію 

цього договору. 

Стаття 27. Контроль за виконанням колективного договору 

1. Контроль за виконанням колективного договору здійснюється 

безпосередньо його сторонами в порядку, визначеному цим колективним 

договором. 

2. Сторони колективного договору звітують про його виконання в 

порядку та строки, визначені цим договором, але не рідше одного разу на рік. 



3. Під час здійснення контролю за виконанням колективного договору 

сторони зобов’язані на безоплатній основі надавати одна одній необхідну 

інформацію, в тому числі підтвердні документи, в порядку, визначеному 

колективним договором. 

Сторона, що надає інформацію, має право вимагати її нерозголошення 

відповідно до законодавства. 

Стаття 28. Ознайомлення працівників з текстом колективного договору 

1. Роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника з текстом 

колективного договору, змінами і доповненнями до нього. 

2. Суб’єкти сторін колективного договору зобов’язані забезпечити 

постійний і безперешкодний доступ до колективного договору, можливість 

копіювання його тексту. 

Порядок ознайомлення з текстом колективного договору, змінами і 

доповненнями до нього, а також виготовлення його копій визначається цим 

договором. 

3. Суб’єкти сторін колективного договору надають тлумачення 

положень договору, роз’яснення їх змісту, сфери дії та застосування. 

Суперечки, що випливають із тлумачення положень колективного 

договору, підлягають врегулюванню в порядку, встановленому сторонами. 

4. Суб’єкти сторін колективного договору надають копію цього 

договору на запити фізичних та юридичних осіб (суб’єктів), на яких він 

поширюється або поширювався, органам, які розглядають трудові спори, та в 

інших випадках, передбачених законодавством. 

Розділ V  

ПОВІДОМНА РЕЄСТРАЦІЯ, СТАТИСТИЧНІ ДАНІ, ЗМІНИ І 

ДОПОВНЕННЯ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

Стаття 29. Повідомна реєстрація колективної угоди та договору 

1. Галузеві (міжгалузеві), територіальні (обласні та республіканська) 

угоди підлягають повідомній реєстрації центральним органом виконавчої 

влади, який забезпечує формування державної політики у сфері трудових 

відносин, а колективні договори і територіальні угоди іншого рівня, в тому 

числі в окремій галузі, — місцевими органами виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

Повідомна реєстрація колективних угод та договорів проводиться на 

безоплатній основі. 

Генеральна угода реєстрації не підлягає. 



2. Інформація про повідомну реєстрацію колективної угоди (змін і 

доповнень до неї) разом з їх текстом оприлюднюється органом, що здійснив 

реєстрацію, та суб’єктами сторін цієї угоди. 

3. Інформація про повідомну реєстрацію колективного договору (змін і 

доповнень до нього) надається працівникам суб’єктами його сторін.  

Стаття 30. Статистичні дані про укладені колективні угоди та договори 

1. Статистичні дані про укладені колективні угоди та договори 

надсилаються в органи державної статистики в порядку, встановленому 

законодавством. 

Стаття 31. Внесення змін і доповнень до колективної угоди та договору 

1. Зміни і доповнення до колективної угоди та договору вносяться за 

згодою сторін у порядку, визначеному цим Законом як для укладення 

колективних угод та договорів. 

Стаття 32. Відповідальність за порушення вимог законодавства про 

колективні угоди та договори та порядок вирішення спорів 

1. За ухилення від участі в колективних переговорах, порушення чи 

невиконання колективної угоди та договору, ненадання інформації для 

ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням 

колективних угод та договорів, ненадання особами, які представляють 

роботодавця, інформації працівнику про наявність колективного договору, 

внесення до нього змін і доповнень винні особи притягуються до 

адміністративної відповідальності згідно із законом. 

2. У колективній угоді та договорі може бути встановлено 

відповідальність за невиконання положень цієї угоди та договору. 

3. Трудові спори, що виникають між сторонами під час укладання чи 

внесення змін і доповнень до колективної угоди та договору, виконання 

угоди та договору або їх окремих положень, вирішуються в порядку, 

передбаченому законодавством про вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів), або у судовому порядку. 

Розділ VI  

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

2. Визнати такими, що втратили чинність:  



Закон України “Про колективні договори і угоди” (Відомості Верховної 

Ради України, 1993 р., № 36, ст. 361 із наступними змінами); 

Постанову Верховної Ради України “Про порядок введення в дію Закону 

України “Про колективні договори і угоди” (Відомості Верховної Ради 

України, 1993 р., № 36, ст. 362). 

3. Установити, що порядок поширення дії галузевих (міжгалузевих) 

угод, їх окремих положень, передбачений статтею 16 цього Закону, 

застосовується до угод, укладених після набрання чинності цим Законом. 

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради 

УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375): 

у статті 10 слова “виробничих, трудових і соціально-економічних 

відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними 

органів” замінити словами “трудових, соціальних, економічних відносин між 

роботодавцями і працівниками, їх представниками”; 

статті 11―13 викласти в такій редакції: 

“Стаття 11. Сфера укладення колективних договорів 

Колективний договір укладається на локальному рівні (на підприємстві, 

в установі, організації, з роботодавцем — фізичною особою). 

Стаття 12. Сторони колективного договору 

Сторонами колективного договору є: 

сторона роботодавця, суб’єктами якої є роботодавець та/або 

уповноважені представники роботодавця, зокрема представники 

відокремлених структурних підрозділів юридичної особи; 

сторона працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові 

організації на підприємстві, в установі, організації, роботодавця — фізичної 

особи, що представляють інтереси працівників, які працюють на підставі 

трудових договорів у цього роботодавця, а у разі їх відсутності — вільно 

обрані працівниками для ведення колективних переговорів представники 

(представник). 

У разі коли на локальному рівні діють дві або більше первинних 

профспілкових організацій, для ведення колективних переговорів вони 

повинні утворити спільний представницький орган. 

Порядок утворення спільного представницького органу регулюється 

Законом України “Про колективні угоди та договори”. 

Стаття 13. Зміст колективного договору 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12


Зміст і структура колективного договору визначаються сторонами в 

межах їх повноважень. 

Колективним договором встановлюються норми, права та гарантії, 

зобов’язання і домовленості сторін з питань, що відповідно до законодавства 

регулюються в колективному договорі, а також з інших питань, що не 

врегульовані трудовим законодавством. 

Колективний договір передбачає положення, зокрема, щодо: 

організації виробництва і праці та/або змін в їх організації, підвищення 

ефективності виробництва та забезпечення продуктивної зайнятості, 

запобігання масовому вивільненню; 

виконання підприємствами (установами, організаціями) незалежно від 

форми власності нормативу робочих місць, призначених для 

працевлаштування осіб з інвалідністю; 

участі працівників в управлінні юридичною особою відповідно до 

законодавства; 

нормування та оплати праці, встановлення та зміни форм, систем і 

строків виплати заробітної плати, умов регулювання фондів оплати праці та 

встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті 

праці, встановлення та зміни норм праці, систем оплати праці, розмірів 

заробітної плати та інших видів виплат (доплат, надбавок, премій тощо) з 

урахуванням норм законодавства про оплату праці; 

умов праці, в тому числі для працівників з особливими потребами, 

зокрема для осіб з інвалідністю з урахуванням їх індивідуальних програм 

реабілітації; 

умов виробничого побуту; 

безпеки, охорони і гігієни праці; 

страхування працівників; 

медичного обслуговування, оздоровлення і відпочинку працівників, 

членів їх сімей; 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників; 

гарантії діяльності профспілкових організацій, інших представників 

працівників; 

гарантій та компенсацій працівникам, які беруть участь у колективних 

переговорах; 

заборони дискримінації у сфері праці, зокрема порушення принципу 

рівності прав і можливостей, у тому числі жінок і чоловіків; 

організації культурно-масової, фізкультурної роботи.  



Колективний договір може передбачати додаткові соціальні, трудові та 

інші гарантії і пільги для працівників, пенсіонерів та інших категорій осіб, 

визначених сторонами, порівняно із законодавством і колективними угодами, 

положення яких є обов’язковими відповідно до сфери їх дії, зокрема щодо 

укладення договору недержавного пенсійного забезпечення. 

У колективному договорі встановлюється строк дії договору, порядок 

приєднання до сторони договору, здійснення контролю за виконанням його 

положень, захисту інформації відповідно до законодавства (у разі потреби), 

умови та порядок призупинення на певний строк дії окремих положень 

договору, перелік форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), у 

разі настання яких дія окремих положень договору зупиняється, тощо. 

У колективному договорі зазначається колективна угода, в сфері дії якої 

перебувають сторони та норми якої враховані в цьому договорі (у разі 

наявності).”; 

у частині другій статті 14 слова “Законом України “Про колективні 

договори і угоди” замінити словами “Законом України “Про колективні 

угоди та договори”; 

статті 15—20 викласти в такій редакції: 

“Стаття 15. Реєстрація колективного договору 

Колективні договори, зміни та доповнення до них підлягають 

повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами 

місцевого самоврядування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

Повідомна реєстрація колективних договорів, змін і доповнень до них 

проводиться на безоплатній основі. 

Стаття 16. Недійсність умов колективного договору 

Забороняється включати до колективних договорів положення, які 

погіршують становище працівників порівняно із законодавством, 

колективними угодами, норми яких є обов’язковими відповідно до сфери їх 

дії, обмежують права суб’єктів сторін. Такі положення є недійсними. 

Стаття 17. Строк дії колективного договору 

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання, якщо інше 

не зазначено в цьому договорі. 

Строк дії колективного договору визначається сторонами в цьому 

договорі. 



До закінчення строку, на який укладено договір, сторони розпочинають 

колективні переговори щодо укладення нового договору або перегляду 

чинного. 

Договір діє до укладення нового, якщо інше не передбачено цим 

договором. 

У разі реорганізації, зміни власника юридичної особи (відокремленого 

структурного підрозділу юридичної особи) умови колективного договору 

діють протягом строку, на який його укладено, але не менше року. 

Колективний договір зберігає чинність протягом усього строку 

проведення ліквідації роботодавця. 

На новоутвореному підприємстві, в установі, організації колективний 

договір укладається за ініціативою однієї із сторін. 

Дія окремих положень колективного договору може бути призупинена 

рішенням, прийнятим його сторонами, за взаємною згодою на визначений 

ними строк у випадках і порядку, передбачених у цьому договорі. 

Про прийняте рішення сторони колективного договору в тижневий 

строк з дня його прийняття інформують працівників, на яких поширюються 

положення цього договору, та орган, що здійснив його повідомну реєстрацію. 

У разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), 

перелік яких зазначено в договорі, дія окремих положень договору 

зупиняється на час дії таких обставин. 

Про рішення щодо зупинення / поновлення дії окремих положень 

договору внаслідок настання / припинення форс-мажорних обставин 

(обставин непереборної сили) сторона договору в тижневий строк з дня його 

прийняття повідомляє іншій стороні, працівникам, на яких поширюються 

положення цього договору, та органу, що здійснив повідомну реєстрацію 

цього договору. 

 

 

Стаття 18. Поширення положень колективного договору 

Положення колективного договору з питань нормування і оплати праці, 

режиму роботи, тривалості робочого часу, часу відпочинку, умов і охорони 

праці, гарантії і компенсації, що відповідно до законодавства регулюються в 

колективному договорі, поширюються на всіх працівників, які перебувають у 

трудових відносинах з цим роботодавцем. 

Дія інших положень колективного договору поширюється на 

працівників на умовах, визначених цим колективним договором. 

Стаття 19. Контроль за виконанням колективного договору 



Контроль за виконанням колективного договору здійснюється 

безпосередньо його сторонами в порядку, визначеному цим колективним 

договором. 

Якщо роботодавець порушив умови колективного договору, профспілки, 

що його уклали, мають право надсилати такому роботодавцю подання про 

усунення порушень, яке розглядається у тижневий строк. У разі відмови 

усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений строк профспілки 

мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до 

суду. 

Стаття 20. Звіти про виконання колективного договору 

Сторони колективного договору звітують про його виконання в порядку 

та строки, визначені цим договором, але не рідше одного разу на рік.”; 

пункт 2 статті 29 викласти в такій редакції: 

“2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, текстом колективного договору, змінами і доповненнями до 

нього;”; 

частину другу статті 97 викласти в такій редакції: 

“Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, 

ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, 

доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і 

гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, 

організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і 

гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими 

(міжгалузевими), територіальними угодами. Якщо колективний договір на 

підприємстві, в установі, організації не укладено, роботодавець зобов’язаний 

погодити ці питання із спільним представницьким органом, утвореним на 

засадах пропорційного представництва, у разі, коли у роботодавця діють 

кілька первинних профспілкових організацій. У разі коли спільного 

представницького органу не утворено, ці питання погоджуються з виборним 

органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником), що об’єднує більшість працівників, які працюють у даного 

роботодавця, а в разі відсутності первинної профспілкової організації — з 

вільно обраними і уповноваженими працівниками представниками 

(представником).”; 

у статті 98 слова “галузевих, регіональних угод” замінити словами 

“галузевих (міжгалузевих), територіальних угод”; 

у статті 108 слова “галузевою, (регіональною) угодами” замінити 

словами “галузевою (міжгалузевою), територіальною угодами”; 

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): 



статті 411—413викласти в такій редакції: 

“Стаття 411. Ухилення від участі в колективних переговорах щодо 

укладення, зміни або доповнення колективної угоди, 

договору 

Ухилення осіб, які представляють роботодавців чи профспілки, від 

участі в колективних переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення 

колективної угоди, договору у разі їх письмового ініціювання однією із 

сторін колективних переговорів, умисне порушення встановленого 

законодавством строку проведення консультацій щодо початку колективних 

переговорів — 

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 412 . Порушення чи невиконання колективної угоди, договору 

Порушення чи невиконання положень колективної угоди, договору 

особами, які представляють роботодавців чи профспілки, — 

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 413. Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і 

здійснення контролю за виконанням колективних угод, 

договорів 

Ненадання особами, які представляють роботодавців чи профспілки 

інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення 

контролю за виконанням колективних угод, договорів, — 

тягне за собою накладення штрафу від п’яти до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”; 

доповнити Кодекс статтею 414 такого змісту: 

“Стаття 414. Ненадання працівнику інформації про колективний договір 

Ненадання особами, які представляють роботодавця, працівнику 

інформації про наявність колективного договору, внесення до нього змін і 

доповнень — тягне за собою накладення штрафу від п’яти до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”; 

у статті 221 цифри “411—413” замінити цифрами “411—414”; 

в абзаці “центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про 

працю (частини перша — четверта, сьома статті 41, статті 411—413, 1881)” 



пункту 1 частини першої статті 255 цифри “411—413” замінити цифрами 

“411—414”; 

3) у частині першій статті 54 Кодексу торговельного мореплавства 

України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 47—52, ст. 349) 

слова “генеральними та галузевими тарифними угодами, колективними і 

трудовими договорами (контрактами)” замінити словами “колективними 

угодами, норми яких є обов’язковими відповідно до сфери їх дії, 

колективними договорами і трудовими договорами (контрактами)”; 

4) частину сьому статті 65 Господарського кодексу України (Відомості 

Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) викласти в такій 

редакції: 

“7. На підприємствах, які використовують найману працю, між 

стороною роботодавця і стороною працівників укладається колективний 

договір, яким регулюються трудові, соціальні, економічні відносини між 

роботодавцями і працівниками, їх представниками. 

Питання укладення колективних договорів регулюються законодавством 

про колективні угоди та договори.”; 

5) статтю 18 Закону України “Про транспорт” (Відомості Верховної 

Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446) викласти в такій редакції: 

“Стаття 18. Страйки на транспорті 

Страйк на підприємствах транспорту застосовується відповідно до 

законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів).”; 

6) у Законі України “Про оплату праці” (Відомості Верховної Ради 

України, 1995 р., № 17, ст. 121 із наступними змінами): 

у статті 7 слова “Закону України “Про колективні договори і угоди” 

замінити словами “Закону України “Про колективні угоди та договори”, а 

слова “, Закону України “Про підприємства в Україні” виключити; 

у частині першій статті 10 слова “вироблених шляхом переговорів 

пропозицій спільного представницького органу об’єднань профспілок і 

спільного представницького органу об’єднань організацій роботодавців на 

національному рівні” замінити словами “пропозицій, вироблених шляхом 

переговорів із спільним представницьким органом об’єднань профспілок і 

спільним представницьким органом об’єднань організацій роботодавців на 

національному рівні”; 

у частині першій статті 15: 

у другому реченні слова “з виборним органом первинної профспілкової 

організації (профспілковим представником), що представляє інтереси 

більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим 

на представництво органом” замінити словами “із спільним представницьким 
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органом, утвореним на засадах пропорційного представництва, якщо у 

роботодавця діють кілька первинних профспілкових організацій”; 

доповнити частину реченням такого змісту: “У разі коли спільного 

представницького органу не утворено, ці питання погоджуються з виборним 

органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником), що об’єднує більшість працівників, які працюють у даного 

роботодавця, а в разі відсутності первинної профспілкової організації — з 

вільно обраними і уповноваженими працівниками представниками 

(представником).”; 

у статті 17: 

слова “визначених угодами” замінити словами “визначених 

колективними угодами”; 

доповнити статтю частиною такого змісту: 

“Умови оплати праці з урахуванням норм колективних угод для таких 

працівників встановлюються в колективному договорі за згодою сторін 

трудових відносин (їх представників), при цьому для працівників суб’єкта 

господарювання державної, комунальної форми власності — також за 

погодженням з органом, до сфери управління якого він належить.”; 

у статті 22 слово “угодами” замінити словами “колективними угодами, 

норми яких є обов’язковими відповідно до сфери їх дії,”; 

7) у частині третій статті 14 Закону України “Про державну підтримку 

засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” (Відомості 

Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302 із наступними змінами) слова 

“галузевими та регіональними угодами з профспілками, колективними 

договорами” замінити словами “колективними угодами, норми яких є 

обов’язковими відповідно до сфери їх дії, колективним договором”; 

8) пункт 5 статті 24 Закону України “Про місцеві державні 

адміністрації” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20—21, ст. 190 

із наступними змінами) викласти в такій редакції: 

“5) бере участь у веденні колективних переговорів та укладенні 

територіальних угод відповідного рівня, вирішенні колективних трудових 

спорів (конфліктів), здійснює в установленому порядку повідомну 

реєстрацію колективних договорів, територіальних угод відповідного рівня;”; 

9) у частині шостій статті 21 Закону України “Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 

45, ст. 397; 2002 р., № 11, ст. 79; 2013 р., № 15, ст. 97): 

у першому реченні слова “генеральною, галузевими (міжгалузевими) 

або територіальними угодами” замінити словами “колективними угодами, 

норми яких є обов’язковими відповідно до сфери їх дії”; 

друге речення викласти в такій редакції: “У разі коли колективний 

договір не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити зазначені питання 
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із спільним представницьким органом, утвореним на засадах пропорційного 

представництва, якщо у роботодавця діють кілька первинних профспілкових 

організацій.”; 

доповнити частину реченням такого змісту: “У разі коли спільний 

представницький орган не утворено, ці питання погоджуються з виборним 

органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником), що об’єднує більшість працівників, які працюють у даного 

роботодавця, а у разі відсутності первинної профспілкової організації — з 

вільно обраними і уповноваженими працівниками представниками 

(представником).”; 

10) у Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 

1999 р., № 50, ст. 433 із наступними змінами): 

у частині другій статті 43: 

слова “генеральною та галузевою угодами” замінити словами 

“колективними угодами, норми яких є обов’язковими відповідно до сфери їх 

дії”; 

доповнити частину реченнями такого змісту: “У разі коли колективний 

договір не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити зазначені питання 

із спільним представницьким органом, утвореним на засадах пропорційного 

представництва, якщо у роботодавця діють кілька первинних профспілкових 

організацій. У разі коли спільний представницький орган не утворено, ці 

питання погоджуються з виборним органом первинної профспілкової 

організації (профспілковим представником), що об’єднує більшість 

працівників, які працюють у даного роботодавця, а в разі відсутності 

первинної профспілкової організації — з вільно обраними і уповноваженими 

працівниками представниками (представником).”; 

у першому реченні частини шостої статті 46 слова “(галузевою угодою)” 

замінити словами “, галузевою (міжгалузевою) угодою, норми якої є 

обов’язковими відповідно до сфери її дії”; 

11) у тексті Закону України “Про комітети Верховної Ради України” 

(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146) слова “об’єднання 

громадян” у всіх відмінках замінити словами “громадські об’єднання, 

політичні партії, всеукраїнські об’єднання профспілок, всеукраїнські 

об’єднання організацій роботодавців, всеукраїнські асоціації органів 

місцевого самоврядування” у відповідному відмінку; 

12) у Законі України “Про соціальний діалог в Україні” (Відомості 

Верховної Ради України, 2011 р., № 28, ст. 255): 

у частині першій статті 2 слова “Про організації роботодавців”, “Про 

колективні договори і угоди” замінити словами “Про організації 

роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”, “Про колективні 

угоди та договори”; 

у статті 4: 
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частину першу викласти в такій редакції: 

“1. Соціальний діалог здійснюється на національному, галузевому, 

територіальному рівні на тристоронній або двосторонній основі та на 

локальному рівні (на підприємстві, в установі, організації, з роботодавцем — 

фізичною особою) на двосторонній основі.”; 

у частині другій: 

в абзаці п’ятому слова “для ведення колективних переговорів” 

виключити; 

доповнити частину абзацом такого змісту: 

“Право на ведення колективних переговорів, укладення колективних 

угод та договорів надається сторонам, склад яких визначено Законом України 

“Про колективні угоди та договори”.”; 

в абзаці першому частини другої статті 6 слова “організації роботодавців 

та їх об’єднання” замінити словами “об’єднання організацій роботодавців”; 

у статті 7: 

у першому реченні частини другої слова “сторони профспілок” замінити 

словами “профспілкової сторони”; 

частину четверту викласти в такій редакції: 

“4. Порядок підтвердження репрезентативності суб’єктів профспілкової 

сторони та сторони роботодавців, порядок ведення реєстру репрезентативних 

організацій (об’єднань) затверджується Національною службою 

посередництва і примирення після погодження з уповноваженими 

представниками сторін соціального діалогу на національному рівні.”; 

у статті 8: 

частину першу викласти в такій редакції: 

“1. Соціальний діалог здійснюється між сторонами соціального діалогу 

відповідного рівня у формі: 

обміну інформацією; 

консультацій; 

узгоджувальних процедур. 

Колективні переговори щодо укладення колективних угод та договорів є 

особливою формою соціального діалогу.”; 

частину третю доповнити абзацом такого змісту: 

“До участі в консультаціях на відповідному рівні можуть залучатися 

громадські об’єднання, мета (цілі) та напрями статутної діяльності яких 

відповідають предмету консультацій.”; 

частину п’яту викласти в такій редакції: 



“5. Колективні переговори проводяться з метою врегулювання трудових, 

соціальних, економічних відносин між роботодавцями і працівниками, їх 

представниками шляхом укладення колективних угод та договорів. 

За результатами колективних переговорів укладаються такі колективні 

угоди та договори: 

на національному рівні — генеральна угода; 

на галузевому рівні — галузеві (міжгалузеві) угоди; 

на територіальному рівні — територіальні угоди, в тому числі в окремій 

галузі; 

на локальному рівні — колективні договори. 

Порядок проведення колективних переговорів визначається Законом 

України “Про колективні угоди та договори”.”; 

в абзаці третьому частини першої статті 9 слово “закону” замінити 

словами “Закону України “Про колективні угоди та договори”; 

частину четверту статті 12 і частину третю статті 16 доповнити абзацом 

такого змісту: 

“залучати у визначеному нею порядку всеукраїнські громадські 

об’єднання до участі в консультаціях, обміну інформацією.”; 

статтю 14 доповнити частиною п’ятою такого змісту: 

“5. Секретар Національної ради здійснює повноваження керівника 

державної служби в секретаріаті Національної ради.”; 

частину третю статті 18 доповнити абзацом такого змісту: 

“залучати до участі в консультаціях, обміну інформацією у визначеному 

нею порядку громадські об’єднання/їх відокремлені підрозділи, що діють на 

відповідній адміністративно-територіальній одиниці.”; 

13) в абзаці тринадцятому частини шостої статті 28 Закону України 

“Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом” (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32―33, ст. 413; 

2017 р., № 25, ст. 289) слово “(власника)” замінити словом “роботодавця”; 

14) у Законі України “Про зайнятість населення” (Відомості Верховної 

Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243 із наступними змінами): 

у частині другій статті 1 слова “Про організації роботодавців” замінити 

словами “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх 

діяльності”, а слова “та “Про професійний розвиток працівників” замінити 

словами “, “Про професійний розвиток працівників”, “Про колективні угоди 

та договори”; 

частину першу статті 47 після абзацу третього доповнити новим абзацом 

такого змісту: 
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“У разі коли колективний договір не укладено, такі консультації 

проводяться із спільним представницьким органом, утвореним на засадах 

пропорційного представництва, якщо у роботодавця діють кілька первинних 

профспілкових організацій. У разі коли спільного представницького органу 

не утворено, ці питання погоджуються з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником), що об’єднує 

більшість працівників, які працюють у даного роботодавця, а в разі 

відсутності первинної профспілкової організації — з вільно обраними і 

уповноваженими працівниками представниками (представником).”. 

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим; 

у частині другій статті 48 слова “угодами, укладеними на 

національному, галузевому та регіональному рівнях” замінити словами 

“колективними угодами”; 

у статті 50: 

у частині першій слова “Про організації роботодавців” замінити словами 

“Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”, а 

слова “угодами, укладеними на загальнодержавному, галузевому та 

регіональному рівнях” замінити словами “колективними угодами”; 

у частині третій: 

у підпункті 3 слова “угодами, укладеними на національному, галузевому 

та регіональному рівнях” замінити словами “колективними угодами”; 

підпункт 5 викласти в такій редакції: 

“5) проводити попередні консультації з первинною профспілковою 

організацією, з якою укладено колективний договір, а в разі відсутності 

договору — в порядку, визначеному абзацом четвертим частини першої 

статті 47 цього Закону, щодо залучення працівників інших роботодавців, 

зокрема працівників суб’єктів господарювання, які надають послуги з 

посередництва у працевлаштуванні.”; 

у частині першій статті 51 слова “угодами, укладеними на 

національному, галузевому та регіональному рівнях” замінити словами 

“колективними угодами”; 

15) статтю 91 Закону України “Про державну службу” (Відомості 

Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами) 

доповнити частиною дев’ятою такого змісту: 

“9. Повноваження керівника державної служби в секретаріаті 

Національної тристоронньої соціально-економічної ради здійснює секретар 

Національної ради, який призначається на посаду в порядку, визначеному 

Законом України “Про соціальний діалог в Україні”.”; 

16) частину восьму статті 26 Закону України “Про приватизацію 

державного і комунального майна” (Відомості Верховної Ради України, 2018 

р., № 12, ст. 68) викласти в такій редакції: 
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“8. Укладення колективного договору на приватизованому підприємстві 

між стороною роботодавця і стороною працівників, а також 

працевлаштування вивільнених працівників здійснюється відповідно до 

законодавства.”. 

5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання 

чинності цим Законом: 

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим 

Законом; 

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із 

цим Законом; 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для 

реалізації положень цього Закону. 

              Голова  

Верховної Ради України 
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