
 
 

НОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ В КРАЇНАХ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 
проект за підтримки Секретаріату Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

 
ЗАВДАННЯ  

для фахівців з розробки стратегії реформування соціального діалогу в Україні, Молдові та 
Грузіі: 

 
1.Обговорення проблемних питань, які потребують вирішення завдяки розробці стратегії: 

- сфери діяльності (генеральна угода, фонди соціального страхування, формування бюджетів, 
визначення державних соціальних стандартів, вирішення трудових спорів тощо); 

- процедури взаємодії (НТСЕР, Правління фондів соціального страхування, участь соціальних партнерів 
у засіданнях КМУ, Національної платформи ФГС СхП, Платформи громадянського суспільства Україна-
ЄС, тощо);  

- учасники процесу (репрезентативні та нерепрезентативні профспілки та організації роботодавців, 
соціальні НУО, аналітичні центри та наукові установи, ЦОВВ, місцеві органи виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, бізнес-асоціації, НУО екологічні та по захисту прав споживачів, тощо); 

- механізми забезпечення реалізації прийнятих рішень сторонами соціального діалогу та  моніторинг їх 
виконання (наявні норми в адміністративному судочинстві щодо невиконання спільних рішень сторін 
соціального діалогу, існуючі форми контролю з боку соціальних партнерів, за забезпеченням виконання норм 
законодавства в сфері соціально-трудових відносин, тощо) 

 
2. Визначення формату стратегічного документу та методів його просування; 
 
3. Визначення українських «традицій забезпечення»: 

- захисту прав найманих працівників; 
- визначення державних соціальних стандартів; 
- забезпечення сталого розвитку в країн 
 

3. Розроблення концепції реформування системи соціального діалогу в Україні з огляду на норми 
Угоди про асоціацію та імплементацію Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС; 

 
4. Розроблення стратегічного документу 

 
Підготовча робота: 

 Підготовка аналізу законодавства в сфері соціального діалогу в контексті забезпечення захисту 
прав найманих працівників; визначення державних соціальних стандартів; забезпечення сталого 
розвитку в країні: 

 Визначення норм, які передбачені Угодою про Асоціацію Україна-ЄС та рішенням МОП, але 
відсутні в діючому законодавстві. 

 Аналіз існуючих стратегічних документів щодо реформування системи соціального діалогу в 
Україні. 

 Визначення інструментів, які використовуються у вирішні соціально-трудових проблем в Україні 
та порівняти їх з інструментами, які використовуються в ЄС. 

 Окреслення переліку усіх зацікавлених сторін, що беруть участь в організації соціального діалогу 
та впливають на його реформування. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Київ 5-6 листопада 2015 
День 1 

Час Діяльність Результат 
9:30-10:00 Реєстрація учасників.   
10:00- 0:15 Привітання та вступ  
10:15-10:25 Знайомство учасників, очікування, перегляд порядку 

денного, регламент роботи 
 

10:25-12:00 Сесія 1. Соціальний діалог в системі соціальної 
політики 
Мозковий штурм, індивідуальна робота, презентація. 

Визначені сфери діяльності, процедури 
взаємодії, учасники процесу, які необхідно 
включити до Стратегії. Розроблена мапа 
зацікавлених сторін та визначені методи 
моніторингу та контрою за виконанням 
спільних рішень 

12.00-13.00 Сесія 2. Визначення формату стратегічного документу 
Мозковий штурм, робота у малих групах, презентація 

Визначено формат стратегічного документу та 
основні напрямки його просування та 
реалізації. 

13.00-14.00 Обід  
14.00-15.30 Сесія 3. Як забезпечують в країнах-учасницях: 

- захист прав найманих працівників; 
- визначення державних соціальних стандартів; 
- забезпечення сталого розвитку в країні. 
 
Мозковий штурм, робота у малих групах, презентації 

На підставі мапи зацікавлених сторін, 
визначено сильні та слабкі сторони діяльності 
учасників соціального діалогу в забезпечені 
визначених завдань.  
Визначено перелік основних проблем 
соціального діалогу (фінансові, економічні, 
соціальні тощо). 

15:30-15:45 Перерва на каву  
15.45-17.30 Сесія 4. Соціальний діалог в умовах ліберального 

роздержавлення соціальної сфери, децентралізації та 
імплементації ПВЗВТ 
Мозковий штурм, робота у малих групах, презентація 

Обговорено основні напрямки реформування 
системи соціального діалогу. 

17.30-18.00 Завершення першого дня роботи  Підведення підсумків  
 

 

День 2 
Час Діяльність Результат 

9:30-10:00 Перегляд результатів роботи першого дня 
 

 

10:00-11.00 Сесія 4 (продовження). Соціальний діалог в умовах 
ліберального роздержавлення соціальної сфери, 
децентралізації та імплементації ПВЗВТ 

На підставі основних напрямків підготовлено 
основні розділи стратегічного документу.  

11:00 -
11:30 

Сесія 5. Нормативно-правове забезпечення реформи 
соціального діалогу 
Лекції, робота у малих групах, мозковий штурм  

Визначено перелік нормативно-правових 
документів, які необхідно розробити чи 
доопрацювати та внести зміни. 

11.30-11.45 Перерва на каву  
11.45-13.00 Сесія 5 (продовження)  Нормативно-правове 

забезпечення реформи соціального діалогу 
Робота у малих групах, мозковий штурм, презентація 

Включення переліку нормативно-правових 
документів (обґрунтування їх розробки чи 
внесення змін) в Стратегію. 

13:00-14:00 Обід  
14.00-15.30 Сесія 6. Стратегія реформування соціального діалогу 

Лекції, робота у малих групах, мозковий штурм, 
презентації 

Підготовка першого драфта Стратегічного 
документа 

15:30-15:45 Перерва на каву  
15:45-16:45 Сесія 6 (продовження). Стратегія реформування 

соціального діалогу 
Робота у малих групах, мозковий штурм, презентації 

Підготовка документа для доопрацювання та 
внесення на громадське обговорення 

16.45-17.00 Завершення роботи семінару. Підведення підсумків   
 

 
 



 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
Бюро соціальних та політичних розробок 
bureau@bureau.in.ua 
+38 (093) 406-60-96 


