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ВСТУП 

 

 

Відкритість та публічність прийняття управлінських рішень є важливими складовими 

побудови демократичної держави, в якій джерелом влади виступає народ. Громадянське 

суспільство вважається невід’ємним елементом демократичної правової держави. Інститути 

громадянського суспільства здатні якісно впливати на державотворчі процеси шляхом участі 

у конструктивному діалозі з органами влади. При цьому успіх діалогу безпосередньо 

залежить від спільних дій органів державної влади й об’єднань громадян та їх готовності до 

співробітництва.  

У законодавстві України відсутнє чітке визначення поняття «інститут громадянського 

суспільства». Перелік таких інститутів наведений у деяких указах Президента України та 

постановах Кабінету Міністрів України. Традиційно інститутами громадянського суспільства 

виступають громадські організації, політичні партії, професійні спілки, організації 

роботодавців, благодійні організації, творчі спілки, релігійні організації, засоби масової 

інформації, самоврядні територіальні громади, органи самоорганізації населення, трудові і 

навчальні колективи тощо. Досить часто в одному смисловому значенні поряд з концептом 

діалог держави і громадянського суспільства використовуються такі поняття, як суспільний 

діалог, соціальний діалог, багатосторонній діалог, публічний діалог, громадський діалог, 

деліберативний діалог, міжсекторальне партнерство, переговори і т.д. Відповідно, існує 

багато точок зору щодо становлення, розвитку, принципів та механізмів забезпечення 

взаємодії влади і громадськості. У царині управлінської практики одним з найпоширеніших 

і широко вживаних сьогодні є підхід згідно з яким виділяють два найбільш поширених 

канали взаємодії влади та інститутів громадянського суспільства: соціальний та 

громадський діалог.  

Комунікація органів влади та інститутів громадянського суспільства в Україні має 

тривалу історію існування. В незалежній Україні історія соціального діалогу фактично 

розпочалася в 1993 році, з прийняттям Закону України «Про колективні договори та угоди». 

Вже в тому ж 1993 році підписано першу Генеральну Угоду. Однак, законодавче визначення 

соціального діалогу, окреслення принципів та інструментів його реалізації в Україні 

відбулося лише в 2010 році з прийняттям Закону України «Про соціальний діалог в 

Україні».  

Громадський діалог виник як «паралель» до соціального діалогу і, на відміну від нього, 

звертається до широкого діапазону взаємодій між організаціями громадянського суспільства 

і державними установами та інститутами влади. В Україні досить тривалий період часу 

взаємодія органів влади та інститутів громадянського суспільства здійснювалась в рамках 

законодавства, що регулює проведення органами влади консультацій з громадськістю з 
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питань формування та реалізації державної політики. Законодавче закріплення 

громадського діалогу на даний момент ще не завершене. Однак, законопроектом № 5458 від 

30.04.2021 передбачається визначення громадського діалогу як процесу визначення та 

зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень 

сторонами громадського діалогу, які представляють суспільні інтереси та органів державної 

влади з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, 

регулювання трудових, соціальних, економічних відносин1. 

На сьогодні існує розгалужена система консультативно-дорадчих органів, які 

забезпечують комунікацію влади та інститутів громадянського суспільства як в рамках 

громадського так і соціального діалогу. Так аналіз діяльності консультативно-дорадчих 

органів в Україні показав, що вони мають розгалужену систему, створені за національною, 

галузевою, регіональною та іншими ознаками.  

В Україні функціонує Національна-тристороння соціально-економічна рада та її 

територіальні відділення, які виступають головними органами соціального діалогу. Станом 

на 2020 рік в Україні укладено більше 51 тисячі колективних договорів тощо. 

Громадський діалог представлений ще більшою кількістю консультативно-дорадчих 

органів. Станом на кінець ІІ кварталу 2021 року громадські ради діяли при 66 органах 

виконавчої влади: 11 міністерствах, 32 інших ЦОВВ, 22 обласних та Київській міській 

держадміністраціях; при більшості комітетів Верховної Ради України створені громадські чи 

експертні ради, частина комітетів має позаштатних консультантів. Існують спільні комітети 

чи ради, які реалізують дво- та трьохсторонній формат взаємодії: «уряд – ОГС» - 

Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий 

Уряд», «уряд – парламент - ОГС» - Національної ради реформ тощо. 

Також створені та функціонують дві Платформи громадянського суспільства, до складу 

яких входять понад 140 організацій громадянського суспільства: Українська національна 

платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та Українська сторона 

Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС. 

Комунікація здійснюється шляхом використання як традиційних так і новітніх 

інформаційних технологій. Впровадження інформаційного врядування демонструє значні 

позитивні показники: покращення діалогу між громадянами та органами державної влади; 

розширення можливостей доступу до інформації; скорочення витратності в управлінській 

діяльності; доступність та швидкість взаємодії ОГС та органів влади тощо. Більшість 

консультативно-дорадчих органів мають власні веб-сайти, використання механізму 

електронних консультацій також сприяє налагодженню дієвої взаємодії. 

Однак, незважаючи на наявність в Україні позитивних кроків влади та інститутів 

громадянського суспільства щодо налагодження конструктивного діалогу варто відмітити 

низку негативних тенденцій, що впливають на стан та якість такої взаємодії.  

                                                            
1Проект Закону про правові та організаційні засади громадського контролю та громадського діалогу в Україні. Доступно за посиланням 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71831  
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Основними причинами, що стримують або гальмують взаємодію органів влади з 

ОГС сьогодні виступають:  

- створення «кишенькових» організацій громадянського суспільства; 

- низька активність та інертність ОГС, відсутність узгодженості та взаємодії між 

різними громадськими об’єднаннями;  

- недосконалість нормативно-правових, законодавчих актів на основі яких здійснюється 

громадських та соціальний діалог;  

- формалізований характер і незначний ефект діяльності існуючих механізмів взаємодії 

влади та ОГС;  

- відсутність довіри до державної влади з боку ОГС; з іншого боку – іноді скептичне 

ставлення державних службовців до комунікацій з організаціями громадянського 

суспільства;  

- активні та потужні громадські організації здебільшого зосереджуються на написанні 

проектів для отримання міжнародних грантів, а потім працюють над їх реалізацією і 

співпрацюють з владою в основному у цьому контексті;  

- надмірна політизованість та заангажованість громадських рухів;  

- самопіар деяких громадських організацій, їх лідерів та активістів на існуючих 

проблемах;  

- недостатня інформаційна відкритість органів державної влади; 

- обмежений статус ОГС як суб’єкта консультацій, а не прийняття рішень, що закладено 

вже в форматі консультативно-дорадчої взаємодії. 

Суспільні перетворення, спричинені тенденціями сучасного розвитку, вимагають 

розроблення концептуальних засад оновленого правового осмислення механізмів та 

принципів взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства, її ефективних 

організаційних форм. Тому існує зумовлена часом нагальна потреба в новітніх підходах до 

удосконалення функціонування громадського та соціального діалогу, від якого великою 

мірою залежить стабільність функціонування суспільства, перспективи його 

демократичного, соціального та правого розвитку. 

Завдання із забезпечення системного діалогу і консультування між інститутами 

громадянського суспільства і владою становить для обох сторін взаємний інтерес, оскільки 

вони працюють заради досягнення спільної мети - розв'язати суспільні проблеми і 

забезпечити задоволення потреб його членів.  
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ГРОМАДСЬКИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ:  

ІДЕЯ, ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКИ 

 

 

З Інституційної точки зору соціальний діалог є цілісністю правових форм контакту та 

ведення колективних переговорів між уповноваженими суб’єктами, які перебувають у 

трикутнику взаємодії: профспілки, організації роботодавців, уряд. Таку тристоронню 

взаємодію сторін соціального діалогу називають трипартизмом.  

Процес законодавчого закріплення колективно-договірної системи в більшості країн 

Заходу розпочався на початку XX століття. Окремі норми колективно-договірної системи 

було внесено до датського Цивільного кодексу в 1907 p., швейцарського Кодексу зобов’язань 

у 1911 р. У подальшому, із процесом виділення норм трудового права в окрему галузь права, 

набуло поширення прийняття спеціальних законодавчих актів з колективно-договірного 

регулювання трудових відносин. У Норвегії такий акт прийнято у 1915 p., у Німеччині – у 

1918 р., у Фінляндії – 1924 р.  

У Швеції, яка першою в світі інституціоналізувала соціальний діалог ще під час кризи 

30-х років минулого століття у формі тристороннього органу (уряд – конфедерація 

роботодавців – профспілки), що погоджував основні параметри економічної і соціальної 

політики, умови праці та оплати, він був та залишається основою соціально-економічного 

устрою.  

 

 

 

 

 

 

 

В незалежній Україні історія соціального діалогу фактично розпочалася у 1993 році, з 

прийняттям Закону України «Про колективні договори та угоди». Вже в тому ж 1993 році 

підписано першу Генеральну Угоду. Законодавче визначення соціального діалогу, 

окреслення принципів та інструментів його реалізації в Україні відбулося лише в 2010 році з 

прийняттям Закону України «Про соціальний діалог в Україні». Вказаний закон визначає 

соціальний діалог як процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних 

домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які 

представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів 

Міжнародна організація праці (МОП): «соціальний діалог являє 
собою всі типи переговорів, консультацій та обміну інформацією між 
представниками урядів, соціальних партнерів або між соціальними 
партнерами з питань економічної та соціальної політики, що 
становлять спільний інтерес»1. 
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місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та 

економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин2. 

Протягом останніх десятиліть у світі набуває обертів підхід до соціального діалогу, 

який передбачає розширення кола суб'єктів за рахунок включення до переліку його 

учасників представників громадських організацій, державних та недержавних інститутів. 

Традиційні соціальні партнери зробили свій діалог відкритим і запрошують до участі в 

ньому інші організації громадянського суспільства, щоб отримати більш широку 

перспективу і прийти до консенсусу з питань, що виходять за рамки сфери суто регулювання 

трудових відносин (наприклад, питання трудових мігрантів або безробітних, охорона 

навколишнього середовища або захист інтересів вразливих або інших груп тощо). Все більш 

популярним стає таке поняття, як трипартизм – плюс. З даної точки зору соціальний 

діалог можна розглядати як предтечу або, точніше, передумову для виникнення, 

розвитку та інституціоналізації громадського діалогу. 

Таким чином, у більшості країн світу громадські організації залучаються до участі в 

соціальному діалозі ситуативно - в якості експертів під час розгляду питань, які пов’язані зі 

сферою діяльності відповідної організації. Аналогічна норма закріплена і в нормативно-

правових актах України. Закон України «Про колективні договори та угоди» визначає, що 

робоча комісія, готує проект колективного договору, угоди з урахуванням пропозицій, що 

надійшли від працівників, трудових колективів галузей, регіонів, громадських організацій, і 

приймає рішення, яке оформляється відповідним протоколом3. 

Регламент Національної тристоронньої соціально-економічної ради (орган соціального 

діалогу) передбачає, що у засіданнях можуть брати участь представники державних органів 

влади та громадських організацій, які запрошуються на розгляд окремих питань порядку 

денного4. 

В Україні було здійснено кілька спроб додатково формалізувати формат взаємодії 

трипартизм плюс через визначення громадських організацій як повноцінної сторони 

соціального діалогу. Однак, даний процес не було завершено, оскільки значна частина 

організацій громадянського суспільства (ОГС), а в першу чергу профспілки та організації 

роботодавців, виступили проти такого розширення складу учасників соціального діалогу, 

мотивуючи це складністю для громадських організацій підтвердження відповідності 

критеріям репрезентативності, що є обов’язковою вимогою для соціальних партнерів 

(профспілок та організацій роботодавців). 

Такий розвиток подій призвів до того, що в рамках діалогу влади і суспільства 

соціальний діалог часто ототожнюють з такими діалоговими формами як «трипартизм-

плюс», «громадський діалог», «консультації зацікавлених сторін», «спільне управління» 

тощо, які хоча і мають багато спільних однак, тим не менш є відмінними один від одного. 

                                                            
2Закон України «Про соціальний діалог в Україні». Доступно за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text  
3Закон України «Про колективні договори та угоди». Доступно за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text  
4Регламент Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Доступно за посиланням http://www.ntser.gov.ua/pro_nazradu/page10/22  
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Термін громадський діалог виступає майже тотожним до поняття «консультації з 

громадськістю» або «діалог держави та громадянського суспільства». Так, у публічній 

політиці в країнах ЄС, на відміну від України, широко використовується не концепт «діалог 

держави і громадянського суспільства», а саме родинне йому поняття: «громадський 

діалог». Крім того, розуміння громадського діалогу набагато ближче до публічного діалогу, 

ніж до соціального діалогу. Громадський або публічний діалог розглядається як одна з 

найважливіших процедур демократії участі. 

 

 

 

 

 

 

 

Громадський діалог виник як «паралель» до соціального діалогу і, на відміну від нього, 

звертається до широкого діапазону взаємодій між організаціями громадянського суспільства 

і державними установами та інститутами влади. Для громадського діалогу може бути 

притаманна різна ступінь його формалізації, починаючи від неофіційних контактів до 

юридично визнаних і інституціоналізованих процедур безперервного обміну соціально 

значущої інформації. Громадський діалог може характеризуватися різним ступенем 

залученості в нього організацій громадянського суспільства: від спорадичного інформування 

своїх контрагентів до встановлення систематичних консультацій та активної участі в 

двосторонньої комунікації з різними офіційними інститутами.  

В Україні досить тривалий період часу взаємодія органів влади та інститутів 

громадянського суспільства здійснювалась в рамках законодавства, що регулює проведення 

органами влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної 

політики.  

Законодавче закріплення громадського діалогу на даний момент ще не завершене. 

Однак, законопроектом № 5458 від 30.04.2021 передбачається визначення громадського 

діалогу як процесу визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей 

та прийняття узгоджених рішень сторонами громадського діалогу, які представляють 

суспільні інтереси та органів державної влади з питань формування та реалізації державної 

соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних 

відносин5. 

Як соціальний, так і громадський діалог, заснований на незалежності соціальних 

партнерів та громадських організацій, закликає до визнання даної незалежності, як одного з 

основних прав людини і соціальних прав, визначених міжнародними та європейськими 

                                                            
5Проект Закону про правові та організаційні засади громадського контролю та громадського діалогу в Україні. Доступно за посиланням 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71831  

Громадський діалог – це структурований формат для 
громадського дискурсу, являє собою інструмент для створення 
взаємодії між державою та громадянським суспільством, яка полягає у 
взаємній передачі думок, інформації або установок, що стосуються 
цілей, інструментів та стратегій реалізації державної політики. 
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організаціями. Таким чином, ми можемо говорити про взаємодоповнюваність соціального 

та громадського діалогу. 

Соціальний діалог передбачає створення нормативної бази, у вигляді законів, постанов 

урядів або трудових угод, пов'язаних з особами/інституціями, які підписали цей документ, 

проте які, за рішенням уряду та соціальних партнерів, можуть розширюватися і включати в 

себе інших суб’єктів соціально-політичного життя.  

Натомість громадський діалог є взаємодією, що пов'язує ОГС між собою, а також ОГС з 

урядом або його представниками з метою сприяння розвитку демократії участі для 

реалізації цілей або просування цінностей суспільства. В цьому аспекті він може 

розглядатися як більш широкий формат діалогової взаємодії, що потенційно є більш 

гнучким та не має такого ступеня формалізації, як діалог соціальний. В такий спосіб можна 

говорити про те, що громадський діалог є поняттям родовим по відношенню до видового 

поняття соціального діалогу. 

 

 

 

 

 

ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН В ПРОЦЕСІ  

УХВАЛЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ.  

СОЦІАЛЬНИЙ ТА ГРОМАДСЬКИЙ ДІАЛОГ В УКРАЇНІ:  

СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ 
 

 

Участь громадськості в процесі прийняття рішень виступає одним з пріоритетних 

напрямів підтримки з боку ЄС для розвитку ГО в державах-кандидатах, а також є 

кваліфікаційною вимогою для членства в ЄС. Відповідно до Принципів надання ЄС 

підтримки ГО у країнах розширення (2014–2020 рр.): «Участь ГО є ключовим фактором 

забезпечення належної якості всеохоплюючого законодавства і розробки стабільних 

принципів політики, які відображають потреби людей та приймаються суб’єктами, яких 

вони найбільше стосуються»6. У Рекомендаціях відзначається, що такі механізми співпраці 

між ГО та державними установами та доступ до інформації, яка становить суспільний 

інтерес, мають вирішальне значення. 

Протягом останніх років в Україні спостерігалося зростання рівня активності інститутів 

громадянського суспільства. За офіційними даними протягом 2016—2020 років кількість 

інститутів громадянського суспільства суттєво зросла. За даними Державної служби 

                                                            
6 Європейський Союз, Генеральна дирекція з питань розширення, Принципи надання ЄС підтримки ГО у країнах розширення (2014–2020 рр.). 
Доступно за посиланням http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/civil_society/doc_guidelines_cs_support.pdf. 
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статистики України, відбулося збільшення кількості юридичних осіб за різними 

організаційно-правовими формами господарювання7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утім зростання кількісного показника практично не позначається на підвищенні рівня 

залученості громадян до діяльності ОГС. За результатами опитування громадської думки 

щодо обізнаності про громадські організації та їхню діяльність, наприкінці 2019р. до 

активної громадської діяльності було залучено 7,5 % громадян України. Фактично стільки ж, 

скільки й у 2013р. Незмінним порівняно з 2013р. є і членство в громадських об’єднаннях: у 

2019р. не належали до жодної з громадських організацій, жодного об’єднання чи партії 90 % 

громадян, у 2013р. цей показник становив 85,5%89.  

Схожа тенденція спостерігається і в середовищі профспілок. Кількість профспілок 

кожного року збільшується, хоча і не такими швидкими темпами як громадських 

організацій. В більшості випадків нові профспілки мають статус первинних або місцевих. 

Таким чином маємо позитивну тенденцію зміни кількісного показника. В той самий час 

показник членства в профспілках демонструє від’ємну тенденцію. Якщо в середині 1990-х 

кількість членів сягала 25 млн. осіб, то сьогодні можемо констатувати, що членство в 

профспілках зменшилось до 6 млн. осіб. 

Соціальний діалог може бути двостороннім і проводитися між працівниками і 

роботодавцями (соціальними партнерами) або тристороннім за участі урядів.  

Двосторонній соціальний діалог може носити форму колективних переговорів або 

інших видів переговорів, а також співпраці і запобігання та врегулювання трудових спорів. 

Трьохсторонній соціальний діалог об'єднує працівників, роботодавців і уряд, які спільно 

обговорюють питання державної політики, законодавства та інші аспекти процесу 

прийняття рішень, що стосуються питань праці та інтересів працівників і роботодавців. 

                                                            
7Ключові виклики для розвитку громадянського суспільства, 2020. Стан розвитку громадянського суспільства в Україні у 2020 році: матеріали. 
щоріч. доп. Доступно за посиланням https://docs.google.com/document/d/1N9y3XeZ_W5eFE3aKNTm5KHTS2FEmqd8h/edit 
8Там же 
9З чим входимо у 20-ті: тренди, тенденції та виклики для громадянського суспільства Доступно за посиланням  https://www.prostir.ua/?focus=z-
chym-vhodymo-u-20-ti-trendy-tendentsiji-vyklyky-dlya-hromadyanskoho-suspilstva  

Кількість організацій громадянського суспільства в України 
протягом 2016-2020 років. 

 
 громадські організації — на 22 149 (з 70 321 станом на 1 січня 2016 

року до 92 470 станом на 1 січня 2021 року),  
 громадські спілки — на 1 122 (з 753 до 1 875 відповідно),  
 благодійні організації — на 4 428 (з 15 384 до 19 812 відповідно),  
 релігійні організації — на 3 390 (з 23 261 до 26 651 відповідно),  
 творчі спілки (інші професійні організації) — на 38 (з 279 до 317 

відповідно),  
 професійні спілки та їх об’єднання — на 2 392 (з 26 321 до 28 713 

відповідно),  
 органи самоорганізації населення — на 234 (з 1 415 до 1 649 відповідно). 
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Інституційна специфіка системи соціального діалогу в Україні - одночасне об'єднання 

двох моделей (двосторонньої та трьохсторонньої) - на національному, галузевому, 

регіональному рівнях. На рівні окремого підприємства реалізується лише двостороння 

модель соціального діалогу. 

Громадський діалог також має свої різновиди. Найбільш поширеними виступають 

горизонтальний, «трансверсальний» та секторальний діалог. 

Горизонтальний діалог – це взаємодія між самими організаціями громадянського 

суспільства з проблем розвитку держави та її політики. 

«Трансверсальний» діалог - структурований і регулярний діалог між інститутами 

влади та всіма компонентами громадянського суспільства. 

Галузевий (секторальний) громадський діалог – це взаємодія між організаціями 

громадянського суспільства та їх партнерами по діалогу в законодавчій і виконавчій владі.  

 

 

                  

 

 

 

Профспілки та організації роботодавців беруть участь у здійсненні як громадського так 

і соціального діалогу рівноправно з іншими типами організацій громадянського суспільства: 

громадськими організаціями, творчими спілками, благодійними організаціями тощо. 

Громадські організації, зазвичай, до реалізації соціального діалогу долучаються час від часу, 

тобто ситуативно в якості експертів. 

Ще в 2009 році Рада Європи ухвалила Кодекс кращих практик участі громадськості у 

процесі прийняття рішень. Існують чотири форми участі - від найнижчого до найвищого 

ступеню залучення. До них відносяться: інформація, консультація, діалог та партнерство10. 

 

                                                            
10
Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень . Доступно за посиланням https://rm.coe.int/16802eeddb. 

двосторонній трьохсторонній 

Профспілки  

Організації роботодавців  

Профспілки  

Організації роботодавців 

Уряд  

галузевийтрансверсальний горизонтальний  

Профспілки   Інші типи ОГС 

Організації роботодавців  

ОГС  

Органи влади  

 ОГС в галузі 

Органи влади  галузі
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Форми здійснення соціального діалогу структурно підпадають під дану класифікацію. 

Так, форми здійснення соціального діалогу, викладені в Законі України «Про соціальний 

діалог в Україні» передбачають: обмін інформацією, консультації, узгоджувальні 

процедури, колективні переговорів з укладення колективних договорів і угод11.  

На відміну від соціального діалогу, форми взаємодії органів державної влади та 

інститутів громадянського суспільства в рамках громадського діалогу розпорошені в низці 

нормативно-правових актів: Законі України «Про основні засади державної комунікативної 

політики», Законі України «Про доступ до публічної інформації», Постанові Кабінету 

Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики», Постанові Кабінету міністрів України від 25 

травня 2011 р. N 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 

врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 

на місцевому рівні» тощо. 

Відповідно до вказаних нормативно-правових актів, в рамках громадського діалогу 

формами його здійснення виступають: створення та діяльність консультативно-дорадчих 

органів при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; проведення 

громадських слухань, публічних обговорень, «круглих столів», конференцій, семінарів тощо; 

підписання угод та меморандумів про взаємодію і співробітництво між органами державної 

влади та ОГС. 

Важливим компонентом становлення і функціонування інститутів громадянського 

суспільства є визнання як органами влади так і суспільством загалом факту їх існування, а 

також визнання їх права і спроможності реагувати на процеси, які відбуваються в 

суспільстві, позитивно впливати на їх перебіг. Розвиток інститутів громадянського 

суспільства включає інтерактивні механізми та потребує суспільного визнання і легітимації. 

Перш за все – з боку державних інституцій, а також з боку самих інститутів громадянського 

суспільства.  

Вимоги до ОГС України в рамках громадського та соціального діалогу: 

- легалізовані відповідно до законодавства України 

- внесені до реєстру неприбуткових установ та організацій 

- при реалізації певних форм взаємодії ОГС та органів влади існує вимога, що ОГС має 

не менш ніж рік досвіду функціонування  

                                                            
11
Закон України «Про соціальний діалог в Україні». Доступно за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text  

НИЗЬКИЙ       СТУПІНЬ ЗАЛУЧЕННЯ        ВИСОКИЙ  

ІНФОРМАЦІЯ 
ДІАЛОГ  ПАРТНЕРСТВО

КОНСУЛЬТАЦІЯ
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Важливою умовою залучення ОГС до діалогу виступає відповідний територіальний 

статус: первинних, місцевих, обласних, регіональних, всеукраїнських, обєднань 

всеукраїнських організацій.  

В рамках соціального діалогу існує чіткий взаємозв’язок між статусом організації та 

рівнем соціального діалогу в рамках якого той чи інший соціальний партнер може 

долучатися до його реалізації. 

Така норма присутня і в деяких нормативно-правових актах, які регулюють здійснення 

громадського діалогу, але на практиці вона носить більше формальний характер та 

застосовується дуже рідко. 

В соціальному діалозі для участі у колективних переговорах з укладення колективних 

договорів і угод, тристоронніх або двосторонніх органах та у міжнародних заходах склад 

суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців визначається за критеріями 

репрезентативності. Це ще один додатковий критерій, який не застосовується в рамках 

громадського діалогу. Лише дужа незначна кількість організацій громадянського 

суспільства в змозі їм відповідати. Адже в середньому в громадській організації членство 

обмежується показниками 10-20 осіб, а досить часто цей показник сягає позначки 3-5 осіб. 

 

 

 

 

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАЛОГУ ВЛАДИ І СУСПІЛЬСТВА.  

ГРОМАДСЬКІ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧІ ОРГАНИ. 
 

 

Громадські консультативно-дорадчі органи посідають все помітніше місце у процесі 

прийняття нормативно-правових актів у демократичних державах. На сьогодні створено 

цілу низку громадських консультативно-дорадчих органів, які мають різний статус, 

кількісний склад, порядок створення і діяльності. З огляду на законодавство різних країн, 

громадські консультативно-дорадчі органи мають різні найменування: громадські ради, 

консультативні комітети, дорадчі або експертні комісії, громадські колегії, робочі групи, 

громадські палати, консультативні асамблеї, експертні служби, громадські журі тощо. 

Правовий статус громадських консультативно-дорадчих органів може бути 

закріплений актами різної правової сили. У міжнародній практиці трапляються громадські 

консультативно-дорадчі органи навіть зі статусом, закріпленим у конституції (Італія, 

Франція, Румунія). Іноді цей статус визначається законом (як правило, у випадку 

представницьких і експертних органів). Найчастіше статус і питання, пов’язані з 

функціонуванням громадських консультативно-дорадчих органів, закріплюються у 

спеціальних рішеннях суб’єктів їх створення. 
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Консультативно-дорадчий орган соціального діалогу - постійний або тимчасовий 

орган, що утворюється на двосторонній чи тристоронній основі, зазвичай складається з 

однакової кількості представників сторін соціального діалогу, діяльність якого 

спрямовується на регулювання відносин у трудовій і соціально-економічній сферах на 

певному рівні соціального діалогу.  

Консультативно-дорадчий орган громадського діалогу має набагато ширше 

трактування - постійно або тимчасово діючий колегіальний виборний орган, утворений для 

забезпечення участі інститутів громадянського суспільства в управлінні державними 

справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів влади, налагодження 

ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, урахування громадської думки під 

час формування та реалізації державної політики всіх рівнів.  

Спільна ознака консультативно-дорадчих органів для взаємодії як в рамках 

соціального так і громадського діалогу передбачає виконання дорадчих, консультативних та 

узгоджувальних функції шляхом вироблення спільної позиції та надання рекомендацій і 

пропозицій. 

Всі органи соціального діалогу апріорі є консультативно-дорадчими оскільки 

виконують дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення спільної 

позиції сторін соціального діалогу та надання рекомендацій і пропозицій органам влади під 

час формування та реалізації державної політики. 

 В більшості випадків трьохсторонні органи соціального діалогу формуються через 

представництво у їх складі профспілок, організацій роботодавців та Уряду. Формат: 

трипартизм. Як приклад: до складу Ради соціального діалогу Польщі входять: 

профспілки – 21 представник, організації роботодавців – 20 представників, уряд – 15 

представників; до складу Економічної та соціальної ради Хорватії: профспілки – 4 

представники, організації роботодавців – 4 представники, уряд – 6 представників. 

Досить часто при здійсненні класичного тристороннього соціального діалогу на 

законодавчому рівні передбачається спеціальна участь експертів (громадських організацій), 

які залучаються при розгляді того чи іншого конкретного питання порядку денного. У 

деяких країнах передбачено постійне представництво громадських та експертних 

організацій у тристоронньому органі або безпосередньо, або через роботу в окремих 

комітетах. Так званий трипартизм плюс.  Як приклад:   

Економічна та соціальна рада Естонії: профспілки – 6 представників, організації 

роботодавців – 6 представників, уряд - 6 представників. До роботи в Соціально-економічній 

раді на постійній основі залучені 3 приватні дослідні інститути.  

Рада економічного та соціального розвитку Мальти: профспілки - 4 представники, 

організації роботодавці – 4 представники, уряд – 5 представників. Створено окремий 

комітет з питань громадянського суспільства,  до складу якого входять 9 представників 

громадських організацій які мають статус членів ради. Рада консультується з цим комітетом 

з усіх питань, що мають до них відношення. 
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В Бельгії на національному рівні соціальний діалог здійснюється в двосторонньому 

форматі - двопартизм/біпартизм. В складі Національної ради праці  26 членів: по 13 

представників від профспілок та організацій роботодавці, а також 26 членів резерву. 

В деяких країнах громадські організації виступають повноцінними учасниками 

соціального діалогу поряд з профспілками та організаціями роботодавців. Однак, зазвичай, 

до складу органів соціального діалогу вони потрапляють через делегування їх від органів 

влади або представників Корони. Формат двопартизм плюс. Як приклад: 

Національна рада економіки та праці Італії. До складу Ради входять Президент та 64 

радники: 

 Експерти - 10 (8 призначаються Президентом Республіки, а 2 - Президентом 

Республіки за пропозицією Голови Ради Міністрів).  

 Некомерційні організації та асоціації соціального напряму - 6 

 Профспілки - 22 

 Самозайняті – 9 

 Організації роботодавців - 17 

Економічна та соціальна рада Нідерландів: загалом 33  та 33 члени резерву: 

 Профспілки – 11 

 Організації роботодавців – 11 

 Незалежних членів, призначені урядом: 11 (незалежні експерти,  фахівці з 

економічної, фінансової, правової чи соціальної сфери, які, як правило, є викладачами 

університетів). Президент Нідерландського центрального банку та директор 

Нідерландського бюро аналізу економічної політики представлені в складі 11 незалежних 

експертів).  Варто зазначити, що в Нідерландах ще в 1945р. створено Фонд праці. Це 

двосторонній консультативний орган статус якого в законодавстві чітко не визначений. До 

складу Фонду входять 6 членів, які представляють федерацію роботодавців Нідерландів та 

профспілкові конфедерації. У фонді є два голови, один-голова найбільшої організації 

роботодавців (VNO-NCW), інший-голова найбільшої профспілкової конфедерації (FNV). 

В Україні на національному рівні соціальний діалог здійснюється в форматі 

трипартизму. Відповідно Закону України «Про соціальний діалог в Україні», для ведення 

соціального діалогу на національному й територіальному рівнях з однакової кількості 

представників сторін соціального діалогу відповідного рівня у форматі трипартизму 

утворюються Національна тристороння соціально-економічна рада (НТСЕР) та 

територіальні тристоронні соціально-економічні ради (ТТСЕР). За ініціативою сторін 

можуть утворюватися галузеві (міжгалузеві) соціально-економічні ради та інші 

тристоронні органи соціального діалогу (комітети, комісії тощо). На локальному рівні для 

ведення колективних переговорів щодо укладення колективних договорів стороною 

працівників створюється двостороння робоча комісія. 

Закон також чітко визначає, що Національна рада складається з рівної кількості 

повноважних представників сторін соціального діалогу національного рівня і об'єднує 60 
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членів: 20 членів профспілкової сторони; 20 членів сторони роботодавців; 20 членів сторони 

органів виконавчої влади. 

Таким чином, Законом України «Про соціальний діалог в Україні» до органів 

соціального діалогу чітко віднесено лише два органи: соціально-економічні ради 

(тристоронні й двосторонні, національні, галузеві, територіальні) та двосторонню робочу 

комісію для ведення колективних переговорів на локальному рівні.  Одночасно, норми 

інших законів, які регулюють здійснення соціального діалогу в Україні доповнюють перелік 

тристоронніх органів соціального діалогу: Закон України «Про колективні договори і угоди» 

-  робочі комісій для ведення переговорів і підготовки проектів колективного договору, 

угоди; Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» -  

примирні комісії та трудові арбітражі; Закон України «Про зайнятість населення»  - ради з 

професійної орієнтації.  

Варто також відмітити, що для участі у тристоронніх або двосторонніх органах 

соціального діалогу можуть брати лише репрезентативні профспілки та організації 

роботодавців.  

Окремі інституції беруть участь у соціальному діалозі для сприяння взаємодії сторін 

соціального діалогу. До таких органів можна віднести Національну службу посередництва і 

припинення (НСПП), трудові арбітражі.  

Міжнародна практика взаємодії державних органів та організацій громадянського 

суспільства в рамках громадського діалогу показує значний історичний досвід та особливості 

реалізації в окремих країнах. Так перелік законодавчих актів, що регулюють взаємодію 

органів влади та ОГС та рівень інституційного забезпечення такої взаємодії коливається в 

діапазоні від повної відсутності окремого законодавства (ФРН, Данія) до існування окремих 

департаментів громадського діалогу при міністерствах (Угорщина - Департамент 

громадського діалогу та цивільних зв’язків Міністерства людських ресурсів Угорщини). 

В Україні головним консультативно-дорадчим органом для налагодження взаємодії 

держави та ОГС виступають громадські ради (ГР), які  створюються при органах виконавчої 

влади всіх рівнів. Обов’язкове створення ГР було започатковане 2004 року, коли на 

виконання Указу Президента України від 31.07.2004 № 854 «Про забезпечення умов для 

більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» Кабінет 

Міністрів України прийняв постанову від 15.10.2004 № 1378 «Деякі питання щодо 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Цим 

актом уряд вперше нормативно закріпив якісно нові механізми реалізації конституційного 

права громадян на участь в управлінні державними справами: проведення органами 

виконавчої влади консультацій з громадськістю та утворення громадських рад при усіх 

центральних органах виконавчої влади та місцевих, у тому числі районних державних 

адміністраціях.  

Після Революції Гідності всі громадські ради були розпущені урядовою постановою, а 

ще через рік їхній кількісний склад було обмежено 35 особами. У 2019 році Міністерство 
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юстиції ініціювало затвердження нової редакції Типового положення через внесення змін до 

Постанови No 996, яка передбачає: розширення повноваження громадських рад щодо 

експертно-аналітичної діяльності — громради тепер можуть подавати на розгляд 

держоргану аналітичні матеріали та результати досліджень відповідних політик, створювати 

дискусійні платформи;  організація та проведення публічних заходів виключена з переліку 

завдань, що покладаються на громадські ради;  введений ценз для входження у громадські 

ради. Передбачається: якщо ОГС делегує представника до ради, вона має щонайменше 

півроку працювати у певній галузі чи на конкретній території, що необхідно підтвердити 

результатами діяльності. Аналогічна вимога і до представників організацій, а ще необхідно 

підтвердження фаховості відповідною освітою, науковим ступенем, публікаціями та 

дослідженнями12. 

В Україні як і у більшості країн також існують спільні комітети чи ради, які 

реалізують формат взаємодії одного з трьох типів: «уряд – ОГС», «парламент – ОГС» або 

«уряд – парламент - ОГС».  

Тип взаємодії «уряд – ОГС». Координаційна рада з питань реалізації в Україні 

Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». Серед одних з головних завдань якої 

виступає сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з реалізації 

Ініціативи, їх взаємодії з інститутами громадянського суспільства, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у процесі реалізації 

Ініціативи. До складу координаційної ради входить 7 представників Уряду та 7 

представників ОГС.  

Національна рада реформ (консультативно-дорадчим органом при Президентові 

України), принципи формування та функціонування якої можна звести до трикутника: 

«уряд – парламент - ОГС». До складу Національної ради реформ входять: Голова Верховної 

Ради України, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-

міністри України та інші члени Кабінету Міністрів України, які очолюють міністерства, 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Керівник Офісу Президента 

України, голова Виконавчого комітету реформ та його заступник, а також: Голова 

Національного банку України, голови комітетів Верховної Ради України, чотири 

представники від громадських об'єднань. 

Тип співпраці «парламент - ОГС» є досить розмитим. Під нього підпадають 

громадські ради, робочі групи, експертно-консультативні органи міжфракційних об’єднань. 

При цьому не існує чіткої процедури створення відповідних органів і можливостей 

залучення представників громадянського суспільства до їх діяльності. Так, відповідно до 

Закону України «Про Комітети Верховної Ради України» (ст.15, п.1) «Комітет при здійсненні 

законопроектної функції має право створювати робочі групи і призначати їх керівників із 

числа членів комітету для підготовки проектів актів Верховної Ради України, питань, що 

                                                            
12Постанова КМУ від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». 
Доступно за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text  
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обговорюються на засіданнях комітетів, проектів рішень, рекомендацій, висновків 

комітетів».  

Громадські ради при комітетах ВРУ формуються, засновуючись на правилах, 

викладених у «Положенні про позаштатного консультанта у Верховній Раді України та в її 

органах», яке було затверджено розпорядженням Голови Верховної Ради України від 7 

липня 2003 року No 701. При цьому не існує чіткої процедури їх створенні. 

Взаємодія «парламент - ОГС» більше розкривається через інструменти взаємодії, ніж 

через діяльність громадських консультативно-дорадчих органів. Зокрема електронні петиції 

до ВРУ, портал громадського обговорення законопроектів, громадський моніторинг 

Парламенту, комітетські слухання, парламентські слухання тощо. 

В Європейському Союзі важливу роль відіграє Європейський економічний і соціальний 

комітет (The European Economic and Social Committee), який виступає наднаціональним 

органом громадського діалогу, є консультативним та дорадчим органом Європейського 

Союзу. Створений за Римськими Угодами 1957 р. ЄЕСК формується виходячи з 

корпоративного принципу. Члени ЄЕСК мають звання «радників». Вони призначаються на 

5 років Радою Міністрів Європейського Союзу з кандидатур, представлених країнами-

членами, що їх у свою чергу пропонують організації громадянського суспільства, 

представлені на національному рівні.  

Станом на сьогодні до складу ЄЕСК входять 329 членів з усіх держав - членів ЄС, які 

представляють три сектори: 1) «Група роботодавців», або «Група I» - 108 членів; 2)  «Група 

працівників», або «Група II»- 113 членів; 3) «Група різних інтересів», або «Група III»- 106 

членів. За схожими принципами створені консультативно-дорадчі органи і в деяких країнах 

ЄС, зокрема Франції та Болгарії. 

В Україні створено дві платформи громадянського суспільства. Українська сторона 

Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС (УС ПГС)  складається з 15 членів – 

представників різних секторів громадянського суспільства: 6 координаторів робочих груп УС 

ПГС (кожен сектор має право на обрання принаймні одного свого представника керівником 

робочої групи відповідно до параграфу 4 статті 1 Регламенту ПГС.); 3 представників 

громадських об’єднань; 3 представників профспілок національного рівня; 3 представників 

організації роботодавців національного рівня. 

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства – це мережа з понад 140 організацій громадянського суспільства України, яка 

створена у 2011р. та відстоює українські інтереси в рамках СхП. Платформа є частиною 

Форуму громадянського суспільства СхП – об’єднання представників громадських 

організацій України, Грузії, Молдови, Білорусі, Вірменії, Азербайджану, а також ЄС. Форум 

допомагає громадським організаціям регіону СхП адвокатувати важливі для їхніх країн 

питання на рівні ЄС, сприяє аналітично-адвокаційній діяльності та обміну досвідом між 

організаціями громадянського суспільства регіону, здійснює громадський моніторинг 

виконання цілей СхП. 
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ЩО Є? ЧОГО НЕ ВИСТАЧАЄ? ЩО ПОТРІБНО ЗМІНИТИ? 
 

 

Оцінка ефективності взаємодії інститутів громадянського суспільства і держави, 

вироблення критеріїв ефективності тих чи інших механізмів – проблема доволі складна. Це 

пояснюється кількома причинами.  

По-перше, до діяльності інститутів громадянського суспільства досить складно 

застосовувати стандартні критерії ефективності, що використовуються в менеджменті і 

визначаються співвідношенням результату до витрат.  

По-друге, важливим є питання про те, що вважати результатом тієї чи іншої взаємодії і 

як його виміряти. Що має бути в основі визначення результату? Кількість створених 

консультативно-дорадчих органів; кількість проведених заходів; кількість учасників, які їх 

відвідали; відсоток врахованих органами влади рекомендацій за результати таких заходів? 

По-третє, сама по собі оцінка ефективності явище багатоскладове, в тому сенсі, що вона 

може здійснюватися як на різних стадіях процесу прийняття рішення так і на різних рівнях: 

національний, галузевий, місцевий тощо13. 

Рівень врегулювання правового статусу громадського консультативно-дорадчого 

органу, з одного боку, демонструє його суспільно-політичну роль і надає певні гарантії його 

діяльності: чим впливовішим є правовий акт, який визначає засади створення та 

функціонування відповідного органу, тим більше можливостей має цей орган у взаємодії з 

суб’єктом створення. З іншого боку, важливою є неформальна готовність органів державної 

влади чи органів місцевого самоврядування співпрацювати з громадськими консультативно-

дорадчими органами або використовувати результати їх діяльності.  

ГРОМАДСЬКІ РАДИ ПРИ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ. За даними 

Кабінету Міністрів України протягом І кварталу 2021р. 72 органи виконавчої влади у рамках 

консультацій з громадськістю провели 752 заходи. На обговорення виносились 712 питань, 

що мають суспільно важливе значення, у т. ч. 413 проектів нормативно-правових актів14. 

Тип консультацій Міністерства Інші ЦОВВ Місцеві ОВВ 
Конференції/форуми 4 3 15 
Зустрічі (наради) з громадськістю 47 19 55 
Засідання за круглим столом 2 17 18 
Громадські слухання  22 9 8 
Засідання громадських рад та інших 

консультативно-дорадчих органів 
19 37 62 

Електронні консультації з громадськістю 182 52 181 
 

Як бачимо, електронна форма участі E-участь стає стандартом у питанні взаємодії 

інститутів громадянського суспільства та органів влади.  

                                                            
13Гребенюк Б.О. Ефективність взаємодії влади, інститутів держави та громадянського суспільства в протидії корупції. Доступно за посиланням 
http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/11.pdf  
14Сайт Кабінету Міністрів України. Як проводились консультації з громадськістю у І кварталі 2021 року. Доступно за посиланням 
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/rubrik_konsult/zvit-2021-konsul1.pdf  
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Станом на кінець ІІ кварталу 2021 року громадські ради діяли при 66 органах 

виконавчої влади: 11 міністерствах; 32 інших ЦОВВ; 22 обласних та Київській міській 

держадміністраціях. 

Лише протягом ІІ кварталу 2021 року відбулися установчі збори з формування складу 

громадських рад при 20 органах виконавчої влади. Таким чином, на кінець ІІ кварталу 

2021р. майже при 70% органів виконавчої влади створені та діяли громадські ради. Однак 

ефективність діяльності громадських рад в Україні залишається на досить низькому рівні. 

   

Джерело: дані секретаріату Кабінету Міністрів України15 

Якщо у 2020 році зменшення кількість засідань громадських рад можна було пояснити 

неготовністю перейти в онлайн формат та налагодити роботу дистанційно, то однією з 

головних причин такого незначного рівня активності зараз, найбільш вірогідно, виступає те, 

що законодавство не встановлює правові наслідки недотримання органами влади 

встановлених процедур проведення консультацій з громадськістю. Крім того, результати 

консультацій з громадськістю враховуються органами виконавчої влади при прийнятті 

остаточного рішення по певній проблемі або у подальшій роботі. Таке абстрактне 

формулювання норм законодавства (врахування напрацювань «у подальшій роботі») 

відкриває можливості до нехтування відповідних позицій з боку органів влади. А для 

місцевого самоврядування проведення системних консультацій з громадськістю є 

рекомендацією, а не обов'язком. Тому інтенсивність і формат використання цього 

інструменту співпраці залежить від політичної волі конкретних посадовців. 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧІ ОРГАНИ ПРИ КОМІТЕТАХ ВЕРХОВНОЇ 

РАДИ УКРАЇНИ. 

Результати діяльності консультативно-дорадчих органів при комітетах Верховної Ради 

України відображені на офіційних веб-сайтах комітетів. Відповідно до інформації, 

розміщеної на вказаних Інтернет ресурсах: 

                                                            
15
Сайт Кабінету Міністрів України. Як проводились консультації з громадськістю у І кварталі 2021 року. Доступно за посиланням 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/rubrik_konsult/zvit-2021-konsul1.pdf  
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- найбільш поширеними формами консультативно-дорадчих органів при комітетах ВР 

є громадські ради, експертні ради та інститут позаштатних консультантів;  

- громадські ради створені при  4 комітетах; 

- експертні ради створені при 3 комітетах; 

- найчастіше реалізація громадського діалогу здійснюється через  інститут 

позаштатних консультантів. Так, інститут позаштатних консультантів практикується в 6 

Комітетах; 

- веб-сайти лише 2-х комітетів містять інформацію про діяльність консультативно-

дорадчих органів в 2021р.; 

- на веб-сайтах 9 комітетів в розділах консультативно-дорадчі органи розміщена лише 

інформація про склад органу (у розрізі 2015-2020р.) або Положення про той чи інший 

консультативно-дорадчий орган; 

- при 2-х комітетах реалізація громадського діалогу здійснюється з  використанням 

двох форм: громадські ради та позаштатні консультанти; 

- при 11 з 23 Комітетів ВР взагалі не створені і не функціонують громадські 

консультативно-дорадчі органи16. 

                                                            
16Офіційний портал Верховної Ради України. Комітети Верховної Ради України IX скликання. Доступно за посиланням 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komitis  

Назва Комітету Верховної ради 
України 

Консультативно-
дорадчі органи 
при Комітетах 

Інформація про 
роботу 
консультативно-
дорадчих органів  

Комітет з питань гуманітарної та 
інформаційної політики  

Громадська рада  
 
 
 
 

Інформаційними 
повідомленнями про 
заходи за участі членів 
громади (14.09.2021р.) 

Позаштатні 
консультанти 

Список позаштатних 
консультантів 
20.02.2020р. 

Комітет з питань свободи слова Громадська рада Протокол засідання 
громадської ради №39 
03.03.2021 

Комітет з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування 

Громадська рада 
 

Склад та Положення  
2019р. 

Позаштатні 
консультанти 

Список позаштатних 
консультантів  
2019р. 

Комітет з питань зовнішньої політики та 
міжпарламентського співробітництва  

Громадська рада  Положення  
2015р. 

Комітет з питань соціальної політики та 
захисту прав ветеранів  

Громадська рада Склад ради  
2019р. 

Комітет з питань здоров'я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування  

Експертна рада  Протокол № 1 
21.02.2020р. 

Комітет з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій 
у Донецькій, Луганській областях та 

Експертна рада з 
прав людини  

Список кандидатів до 
складу ради 
08.01.2020р.  
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Засідання комітетів є відкритими і представники організацій громадянського 

суспільства можуть брати і беруть в них участь, після проходження нескладної процедури 

реєстрації. Однак, статистичні показники такої участі відсутні, що не дозволяє використати 

даний формат взаємодії при аналізі ефективності реалізації громадського діалогу в Україні. 

Таким чином, незважаючи на достатньо широку законодавчу базу в Україні щодо форм 

та механізмів діалогу влади і суспільства в рамках громадського діалогу, офіційні кількісні 

показники приводять нас до висновків про доволі низький рівень ефективності такої 

співпраці.  

Звичайно, що політична воля органів влади, про яку говорилося вище, виступає 

важливим елементом налагодженої взаємодії, але варто відмітити, що це не єдина і не 

головна умова ефективної співпраці. Адже так чи інакше діалог передбачає двосторонній 

зв'язок і бажання співпрацювати всіх учасників: як органів влади так і організацій 

громадянського суспільства. 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧІ ОРГАНИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ. 

Ефективність консультативно-дорадчих органів в рамках соціального діалогу може бути 

досліджена на основі результатів діяльності тристоронніх органів та показників колективно-

договірного регулювання. 

Автономної Республіки Крим, міста 
Севастополя, національних меншин і 
міжнаціональних відносин 
Комітет з питань транспорту та 
інфраструктури  

Експертна рада  Положення  
2019р. 

Комітет з питань молоді і спорту  Позаштатні 
консультанти  

Список позаштатних 
консультантів від 
09.06.2020р. 

Комітет з питань освіти, науки та інновацій  Позаштатні 
консультанти  

Список консультантів 
2015р. 

Комітет з питань цифрової трансформації Позаштатні 
консультанти  

Положення  
2018р. 

Комітет з питань національної безпеки, 
оборони та розвідки  

Позаштатні 
консультанти 
(сторінка не 
відкривається)  

- 

Комітет з питань аграрної та земельної 
політики 

- - 

Комітет з питань антикорупційної політики  - - 
Комітет з питань бюджету  - - 
Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування  

- - 

Комітет з питань економічного розвитку - - 
Комітет з питань енергетики та житлово-
комунальних послуг  

- - 

Комітет з питань інтеграції України до 
Європейського Союзу 

- - 

Комітет з питань правової політики - - 
Комітет з питань правоохоронної діяльності - - 
Комітет з питань Регламенту, депутатської 
етики та організації роботи Верховної Ради 
України  

- - 

Комітет з питань фінансів, податкової та 
митної політики 

- - 
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Для реалізації соціального діалогу на національному та територіальному рівнях 

створено Національну тристоронню соціально-економічну раду та територіальні 

тристоронні соціально-економічні ради, склад учасників яких визначається за критеріями 

репрезентативності. Яким чином існуючі в Україні норми та процедури підтвердження 

репрезентативності впливають на ефективність соціального діалогу показують результатами 

реалізації в Україні у 2020 році проекту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення 

робочих місць в Україні»17.  

Так в зеленій книзі, виданій за результатами реалізації проекту зазначається: Аби 

визначити репрезентативність сторони, Національна служба посередництва і примирення 

або її відповідні відділення мають надати документ, що підтверджує репрезентативність 

кожного учасника. При цьому, репрезентативність визначається за квотами (пропорційно 

чисельності членів відповідних організацій). Виникають логічні питання: 1) чому 

підтвердити легітимність не може сама тристороння соціально-економічна рада, адже вона 

покликана організувати переговорний процес; 2) чому квоти пов’язані лише з чисельністю 

членів об’єднання, адже є нові сфери економічної діяльності, де зайнято небагато 

(порівняно з традиційними сферами) працівників, тож їхні голоси залишаються поза 

діалоговим полем, наприклад, IT-сфера. Тобто порушується принцип МОП щодо 

інклюзивності соціального діалогу. Результатом соціального діалогу на усіх рівнях є 

пропозиції та рекомендації (статті 12, 16, 18 Закону України «Про соціальній діалог»), тобто 

жодне спільне рішення не є юридично визнаним і обов’язковим до виконання, тож 

соціальний діалог в Україні скоріше є формальною (схематичною) процедурою, ніж дієвим 

інструментом вирішення соціально-економічних проблем країни. Таким чином, у самому 

Законі закладені чинники, що унеможливлюють здійснення ефективного соціального 

діалогу18. 

Кризовий стан Національної тристоронньої соціально-економічної ради, який тривав 

останні 6 років, також мав негативний вплив не ефективність соціального діалогу. Так з 2016 

року діяльність Національної ради не мала належного організаційного забезпечення, цілих 

5 років відбувався конкурс на зайняття посади секретаря Національної ради, що весь цей час  

була вакантною. Таким чином, робота НТСЕР фактично була заблокована протягом всього 

вказаного періоду. І лише в липні 2021 року відбулося перезавантаження НТСЕР. Тому на 

даний момент ще зарано робити висновки щодо ефективності її роботи у новому складі.  

Територіальні тристоронні соціально-економічні ради діють в більшості областей 

України, однак ефективність їх діяльності також викликає додаткові запитання. Так за 

даними НТСЕР, Одеська та Сумська територіальні тристоронні соціально-економічні ради 

завершили процес тристороннього формування, оскільки в їх складі відсутні представники 

                                                            
17Проект МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні». Доступно за посиланням 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_747457.pdf  
18 Там же  
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органів виконавчої влади19. Часто перешкодою для ефективного функціонування ТТСЕР 

виступає низька присутність соціальних партнерів на територіальному рівні. 

Традиційною ознакою ефективності переговорних процесів вважається оцінка 

динаміки укладання колективних договорів та рівень залученості працівників у колективно-

договірні процеси на виробничому рівні. 
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Кількість охоплених працівників колективними  договорами, ос.

Джерело: за даними Державного комітету статистики20 

Діаграма свідчить про стабільну тенденція до зниження як кількості укладених 

договорів, так і чисельності працівників, що залучені у колективно-договірні відносини. 

Проте частка охоплених колективними переговорами протягом 2015–2017 років 

утримувалася на рівні 65-66%, а у 2020 році становила 54% усіх найманих працівників, що 

порівняно з європейськими даними (за даними ILOSTAT коефіцієнт охоплення 

колективними переговорами у 2016 році становив у Німеччині 56%,  Австралії 47,1%,  

Великобританії – 26,3%, Греції – 17,8%21) свідчить про досить високий рівень колективно-

договірного регулювання в Україні. 

Водночас, поза межами колективно-договірного регулювання соціально-трудових 

відносин залишаються наймані працівники, які працюють на умовах фрілансу або 

тимчасової зайнятості, що найбільше притаманно цифровій економіці. Також для якісної 

оцінки колективно-договірного регулювання важливо використовувати й інші індикатори, 

наприклад задоволеність результатами соціального діалогу кожної зі сторін переговорів, 

узгодженість результату діалогу зі поставленими цілями, тощо. 

                                                            
19 Сайт Національної тристоронньої  соціально-економічної ради. Територіальні відділення. Доступно за посиланням 
http://www.ntser.gov.ua/content-org 
20
Праця України у 2020р. Статистичний збірник. Доступно за посиланням 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/08/zb_Pracia2020.pdf  
21Statistics on collective bargaining. ILOSTAT. https://ilostat.ilo.org/topics/collective-bargaining/ 

Укладення колективних договорів та чисельність працівників, охоплених договірним 

регулюванням соціально‐трудових відносин в Україні в 2015‐2020рр. 
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Таким чином, сьогодні про ефективність соціального діалогу можна говорити досить 

умовно. Крім вищезазначених, додатковими перешкодами для налагодження ефективного 

соціального діалогу в Україні виступають: 

- низький рівень довіри один до одного самих соціальних партнерів; 

- існуючі критерії «репрезентативності», які часто є «недосяжними» для профспілок та 

організацій роботодавців, особливо новостворених; 

- часте недотримання сторонами та органами соціального діалогу законодавства через 

відсутність механізмів контролю; 

- подвійне членство профспілок та організацій роботодавців, через що дуже складно 

побачити реальні показники кількісного представництва учасників соціального діалогу 

тощо. 

 

 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇЇ 
 

 

Розвиток правових та демократичних цінностей у державному будівництві вимагає 

формування належної ефективної взаємодії між органами влади та організаціями 

громадянського суспільства. Передумовами діалогу повинні стати правові та організаційні 

чинники, що необхідні для реальної громадської участі. Кількісні показники створених ОГС 

в Україні свідчать про позитивну тенденцію інституційного розвитку громадянського 

суспільства. Тим не менш, спостерігається низька суспільна активність цих організацій і, як 

наслідок, їх слабкий вплив на державну політику. Слід зазначити й на те, що органи 

державної влади переважно звужують взаємодію із громадськістю до комунікації та 

популяризації нормативних можливостей, інформаційного висвітлення двосторонніх 

відносин, меншою мірою – сприяють реальній взаємодії. 

Попри створену розгалужену систему консультативно-дорадчих органів в Україні як в 

рамках соціального так і громадського діалогу, результативність їх діяльності залишається 

на досить низькому рівні. Збільшення кількісних показників та формальних статистичних 

звітів не сприяє побудові ефективної взаємодії. Цей процес має відбувається з 

забезпеченням зусиль двох сторін - як представників влади так і інститутів громадянського 

суспільства. Для цього також потрібен належний рівень суспільства, де є низький прояв 

нігілістичних чинників, загальна повага до влади, її легітимізація з боку громадськості.  

Базові умови для сприяння участі об’єднань громадян у реалізації громадського та 

соціального діалогу: 

 політична воля, що сприяє участі інститутів громадянського суспільства у процесах 

прийняття державних рішень, а також заохочує, підтримує та цінує внесок громадянського 

суспільства;  
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 позитивне відношення державних органів влади до включення у риторику 

обговорень критики та відмінних точок зору; 

 культура діалогу між тими, хто приймає рішення/органами влади та громадянським 

суспільством, а також між самими організаціями громадянського суспільства,  яка згодом 

має сприяти укріпленню взаємодовіри; 

 здатність як державних установ, так і об’єднань громадян залучатися до змістовних 

дискусій, за умови, що відсутність такої можливості не становить перешкоду або не 

використовується як виправдання відмови об’єднанням громадян в участі в процесах 

прийняття рішень; 

 об’єднанням має надаватися можливість приймати участь у процесах прийняття 

рішень на усіх рівнях (місцевому, національному, регіональному та міжнародному), а також 

на усіх етапах цих процесів, починаючи з планування та розробки політики, до моменту 

реалізації рішень, їх моніторингу та оцінки. 

Діалог влади та громадянського суспільства має бути спрямованим на: 

- забезпечення інформаційної відкритості з боку органів державної влади, вчасне 

інформування про підготовку проектів рішень; 

- вдосконалення нормативно-правової бази, усунення її прорахунків і прогалин, що 

має забезпечити ефективність діалогу; 

- стимулювання активності організацій громадянського суспільства, підвищення 

громадянської компетентності, зокрема спеціальних навичок взаємодії із органами 

державної влади та обізнаності щодо визначених законодавством процедур; 

- посилення інституційної спроможності консультативно-дорадчих структур при 

органах державної влади шляхом удосконалення правового статусу, порядку створення, 

організації діяльності консультативно-дорадчих органів, розширення їх повноважень щодо 

участі у вирішенні питань; запровадження обов’язкового залучення консультативно-

дорадчих органів до оцінки потреб громадян у соціальних та інших суспільно значущих 

послугах; чіткого визначення ключових понять, пов’язаних із діяльністю консультативно-

дорадчих органів, суб’єктів, об’єктів, методів, засобів, форм їх діяльності та процедури їх 

здійснення; урахування органами влади результатів проведення консультацій із 

громадськістю під час ухвалення рішень або в подальшій роботі, передбачивши окремі 

випадки обов’язковості урахування рішень громадських консультативно-дорадчих органів 

як це існує у міжнародній практиці; 

- запровадження єдиної звітності про діяльність консультативно-дорадчих органів та її 

результатів з обов’язковим оприлюдненням цієї інформації на Інтернет-сайтах відповідних 

органів влади;   

- організацію заходів із розбудови діалогу ( наприклад спільні тренінги та поширення 

кращих практик, можуть допомогти усунути бар’єри між стейкхолдерами та забезпечити 

інклюзивну та конструктивну співпрацю); 

- зміну інформаційної політики щодо діалогової взаємодії; 
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-  введення категорій «громадський діалог» та «соціальний діалог» у суспільний 

дискурс. 

Для ефективної моделі громадського діалогу в Україні необхідно: 

- розглянути можливість: створення підкомітету з питань розвитку громадянського 

суспільства у складі Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики або Комітету 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування або розширення питаннями розвитку громадянського суспільства предмету 

відання одного з підкомітетів, які вже функціонують;  

- ініціювати проведення щорічних парламентських слухань про розвиток 

громадянського суспільства в Україні спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України та 

Координаційної ради;  

- забезпечити можливість проведення слухань в профільному комітеті на тему оцінки 

виконання Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні;  

Важливим функціональним фактором якісного залучення громадськості до 

обговорення того чи іншого проекту політики є наявність спеціальних баз даних із 

потенційно зацікавленими суб’єктами, насамперед ОГС. Наприклад, в Чехії передбачено, що 

джерелами для відбору суб’єктів консультування можуть слугувати База даних 

консультаційних організацій (DataKO1), списки громадських асоціацій та організацій, 

розміщені на веб-сайтах міністерства внутрішніх справ, а також бази даних неприбуткових 

організацій, інформація про які міститься на урядовому порталі. Такі бази даних 

використовуються і в інших європейських країнах. 

Існуючі в Україні законодавчо унормовані механізми соціального діалогу не змогли 

забезпечили досягнення тристороннього консенсусу при прийнятті рішень у соціально-

економічній сфері. Соціальний діалог потребує реформування.  

Головними умовами для налагодження ефективного соціального діалогу в Україні є: 

- необхідність урахування органами влади результатів проведення консультацій із 

соціальними партнерами та вироблених рекомендацій під час ухвалення рішень або в 

подальшій роботі, передбачивши окремі випадки обов’язковості урахування рішень органів 

соціального діалогу як це існує у міжнародній практиці; 

- політична незалежність та заборона обіймати державні посади. Практика ведення 

соціального діалогу в Україні свідчить, що досить складно говорити про політичну 

незалежність соціальних партнерів. Досить часто учасники соціального діалогу в процесі 

здійснення соціального діалогу одночасно представляють дві сторони: 

профспілкову/роботодавців – будучи керівником профспілки чи організації роботодавців та 

державу – будучи народним депутатом. 

- взаємодовіра та взаємоповага. Довготривала внутрішня напруженість у відносинах 

між соціальними партнерами негативно впливає на функціонування соціального діалогу. 

Протягом останніх років мали місце численні випадки порушення довіри між Урядом і 

соціальними партнерами. Наприклад, недотримання Урядом юридичного обов’язку щодо 
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ротаційного принципу головування у Національній тристоронній раді призвело до 

фактичного блокування її роботи протягом тривалого часу. 

- зменшення кількості та систематизація правових норм, що регулюють соціальний 

діалог в Україні. Велика кількість правових норм не є запорукою ефективного соціального 

діалогу, численні чинні правові норми не забезпечують реальний вплив соціальних 

партнерів на процеси формування політики. Правова база соціального діалогу викладена у 

Законі України «Про соціальний діалог в Україні». Окремими законами також передбачено 

порядок ведення колективних переговорів і укладення колективних договорів і угод та 

порядок вирішення колективних трудових спорів; норми щодо колективно-договірного 

регулювання трудових відносин містить Кодекс законів про працю, закони про оплату праці 

та інші.  

- багаторівнева організаційна структура соціального діалогу спричиняє ряд проблем 

щодо координації та дублювання діяльності. Дублювання функцій та завдань 

консультативно-дорадчих органів та державних інститутів  створює умови, коли одні і ті ж 

соціальні партнери одночасно залучаються до діяльності кількох інститутів, що в свою чергу, 

знижує їх активність та ефективність проведеної роботи. 

- перегляд існуючих в Україні критеріїв репрезентативності. Критерії 

репрезентативності, які діють в Україні виступають перешкодою для більшості організацій і 

позбавляють їх можливості участі в соціальному діалозі. В той же час, ті організації, які 

підтвердили репрезентативність відчувають «дефіцит» соціальних партнерів на 

національному, галузевому та особливо територіальному рівні. 
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Ця публікація була підготовлена в рамках проєкту «Підтримка діяльності 

УНП ФГС СхП у 2021-2023 рр.», який реалізує Інститут економічних 

досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки 

Європейського Союзу. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю 

авторів і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу чи 

Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. 

 

 

 

Українська національна платформа 

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

eap-csf.org.ua 

unp.eap@gmail.com 

www.facebook.com/unp.eap.csf 

 

 

 

Федерація професійних спілок працівників 

малого та середнього підприємництва України 

http://federation.org.ua/ 

info@federation.org.ua 

 

 

 

 

Харківська обласна організації професійної спілки підприємців 

www.facebook.com/ХОО-ПСП 

repinv@ukr.net 
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