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Колективний договір 

у вищих навчальних закладах 

Освіта , - 3азначається в Законі України --про освіту", -
основа штелектуального, культурного. духовного.. соціального, 

економічного розвитку суспі.1:ьства й держави. Україна вИзнс\Є ії 
nріоритетною сферою ро·шитку суспільства. Вищі Шlвчальні 

·1аклади ·шбезпечують потреби сусшльства держави у 

ква.1іфіковани.\ фахівцЯ.\. конкуренто :щатних на світовому ринку 

nращ. Ця чста досягається завдяю1 кропіткій праці десятків тисяч 

rткладачів. навчально-допоміжного й обслуговуючого персонал-у: 

'3юшнодавство пред'яБJшє високі ви~юги до викладачів. Так, ст.54 
ІІа ·щ;шого Закону передбачає, що педагогічною діяльністю мож.J'ТЬ 

' Іайматися особи з високими моральними якостями. які мають 

nідповідну освіту, професійно-практичну підготовку . фізичний стан 

нких дозволяє виконувати службові обов'я.зки. Апе й ректор вузу 

rювинсн створювати викпадач<ІМ належні умови для 

високоnродуктивної праці , забезпечувати охорону праці, 

J \Отримуватися трудового законодавства , поліпшувати побутове 

пбслуговування студентів і працівників. здійснювати заходи щодо їх 

о·щоровлення [З: 1996. - N2 21. - Ст. 84] . 
Правовим актом . 3а доnо;vюгою якого ційснюється 

р~гу.1ювання умов праці у вищих навчальних ·3акладах. є 

rсолективний доГовір. Пункт 13 "Положення про державний вищий 
на в чальний 3Ю\Л<ід", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 5 вересня 1996 р. N2 1071 [13] , передбачає, що взаємні 

·юбов · я·3ання керівництва і профспіл:кового комітету чи іншого 
\' І tО вноваженого трудовим колективом органу працівників вищого 

" ' "''rа .'lЬного закладу в частині ·~абезпечення прав. безпечних умов 
rr p ; rrІi . виконання обов'язків регулюються колективним договором. 

ІІІІІ ро·1робляється й укладається відповідно до чинного 

І ,ІІ((1 ІЮJ\;! ВСТВа. 

Ук11адення колективного договору у вищих навчальних 

1.11 ,,, •r;rx не порушує принципу єдиноначальносТІ уnравтння. 

І r prrrr r rІІ\ несе відповідальність за виконання покладених завдань, 

І'' 11 •11 , 1:1111 фінансово-госnодарської діяльності, стан і збереження 



будівель та іншого майна, переданого навчальному закладу в 

користування й володіння. 

Але юаємовідносини між керІВництвом трудовим 

колективом мають будуватися на засадах соціального партнерства , 

тобто шляхом переговорів і консультацій, юаємної поваги та 

взаєморозуміння. На розгляді у Верховній Раді зш1ходяться проекти 
законів "Про соціальне партнерство" та "Про організації 

роботодавців", прийняття яких створить правову базу для реалізації 

принципів соціального партнерства . Суперечності між власником і 

найманими працівниками є і будуть -sавжди, але вони можуть 

вирішуватися шляхом узгодження позицій , ро-sв"юання 

конфліктних ситуацій, досягнення компромісів тощо. 

Колективний договір і є формою соціального партнерства 

[16, с. 412-417] . Відповідно до Закону ·лро колективні договори і 

угоди" від 1 липня 1993 р. ( З~ 1993. - N~ З(). - Ст. 3() І J та ст.11 КЗпП 
України колективний договІр уrоадається на підприємствах, 

установах, організаціях незалежно ВІ.J- фор\І власності й 

господарювання, які використовують найману праuю і мшоть права 

юридичної особи. У кожному навчальному ·3ак.ладі працюють 

наймані працівники, а тому й тут колективн і договори слід 

укладати. Якщо у виробничих колективах практика укладення таких 

договорів встановилася ще в 60-ті роки, то в навчальних закладах це 
відносно нова форма регулюванюr умов праці й оплати. Перші 

колдоговори з"явилися ще в 1990 р., а починаюсш з 1993 р. вони 

стали укладатися в більшості навчальних закпадах, ТОМ)' що 

виникла для цього правова база. За цей період накопичено певний 

досвід, який свідчить про те, що колдоговір відіграє · значну роль у 

поліпшенні умов праці, оздоровленні працівників, дотриманні 

законодавства про оплату праці. Завдяки йому працівники 

отримують пільги: додаткові вихідні дні, додаткові відпустки із 

3береженням заробітної плати, грошові виплати тощо. 
Але в деяких трудових колективах До укладаню1 

колдоговору працівники ставляться байдуже, дивлячись на це, як на 

:шйвий кпопіт і помилково вважаючи, що цей документ має 

формальний характер і нічого не дасть [4]. Деякі керівники і 

профспілкові лідери ще продовжують дискусію про те. чи повинні 

вони укладати колдоговір, чи це є їх правом , '301срема, у бюджетні й 

сфері? 

У ст.17 Закону "Про підприємства в Україні" , чітко 

передбачено, що колективний договір повинен ук:-rадатися на вс1 х 
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підприємствах. які використовують найману працю, між власником. 

або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або 

уповноваженим ним органом і не може суперечити чинному 

законодавству. Отже, слід виходити з того, що й у вищих 

навчальних заrшадах його укладення є обов'язковим. Без 

колективного договору в сучасних умовах не можна обійтись. бо 

лише в ньому можна вирішити питання про оплату праці, 

встановлення скороченого тюкня, гнучких ре)кнмів робочого часу, 

надання додаткових відпусток та інших nільг [3: 1991 . - N2 24.
Ст. 272]. 

Але як бути, якщо жодна зі сторін не проявляє ініціативи 

щодо укладення колективного договору? Фахівці з питань 

соціального партнерства й колективних угод Міністерства праці і 

соціальної політики та Федераціі" профспілок України дали таку 

відповідь на це запитання: ·-якщо ініціативу щоДо проведення 
nереговорів і укл:адення колективного договору не проявив орган, 

нкий представляє інтереси трудового колективу , її має проявити 

інша сторона , тобто власник або уповноважений ним орган (особа)" 

11 . с. 5]. Цим р03'ясненням і слід керуватися. 

Необхідність уrшадення колдоговорів у навчальних 

'!акладах є виправданою, тому що у багатьох із .них сrуденти 

швчаються на платній основі ·ш рахунок фізичних або юридичних 

осіб. Вищі навчальні заклади отримують позабюджетні кошти 

також за рахунок виконання за замовленням науково-дослідних 

робіт та надання інших платних послуг. Частина цих коштів 

t: nрямовується і на соціальні потреби в порядку, визначеному 

1\()ЛДОГОВОІJОМ. 

Наприкпад, 

передбачено, що 1 
у багатьох колективних договорах 

вересня надається додатковий оплачуваний 

ш1хідний день тим працівникам, діти яких ідуть у перший клас 
( !!аціональна юридична академія України, Національна 

фармацевтична академія України, Київський національний 

\' ІІівсрситет). А в деяких колективних договорах ця пільга 

щ' І ' : ІІювлена і для дідусів та бабусь, онуки яких ідуть у перший кла~. 
<)Іже. ·щвдяки такому договору вся сім'я може святкувати 1 вересня. 
\' договорі можна передбачити надю-Іня матеріальної допомоги 

, І\ ІІірантам і докторантам. успішно працюючим над дисертаціями, 

І І. ІІ :1 ro ітни~І сім'ям. ветеранам Великої Вітчюняної війни та 

1 н н: р:tн;щ військової служби. 
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У колективно11rу договорі можна враховувати побажання 
багатодітних матерів і батьків nри скпаданні ршкпаду '3аюггь. 
планувати проведенюІ .1екцій. семі на рів то шо в 1ручний дпя них 

час. Цю пільгу можна передбачити також і для одиноких матерів та 

працюючих жінок, які мають дітей віJ\О~і до трьох р01сів. 

У колдоговорі Київського національного університету 

передбачено , що вагітним жінкам. починаюсІн 'J п'ятого місяця 

вагітності , встановшоється 4-годинний робочий день, а для :ж.інок. 
які мають дітей доппсільного та шкільного віку ·Ja погодженням і·3 

Ісерівництвом факультету (nідрозділу) скорочується тривалість 
робочого часу на одну годину зі 36ереженням зарплати (бе3 зміни 
графіку роботи підрозділу). 

У колективному договорі Хар1сівського державного 

університе-rу передбачено створення фонду соціального захисту 

працівншсів. який є невід'ємною частиною цього договору. Кошти 
фонду витрачаютЬся на надання матеріа:тьної допочоrи. :заохоченюr 
nрацівиюсів у зв' язку з ювілейниш1 дата!\Ш , виnлату одноразової 

доnомоги nри виході на пенсію та на інші цілі. 

У деяких колдоговорах ~Ііститься 3аборона '3вільнення 

працюючих жінок, які виховують не менше 3-х дітей у будь-якому 

віці '3а підставами. передбаченими статтями 40 і 41 КЗпП України. 
Деякі колективні договори містять 3апис, що nільги 

можуть бути реалізовані при наявності коштІВ (колдоговір 

Харківського націоналного аерокосмічного університету (ХАУ) 
п.4.1). На наш погляд, це положення оід вважати неправильним, бо 

такий ·3апис дезорієнтує колеь.1ив . а договір втрачає свою nравову 

основу, мобілізуюче зю:1ченюr [9]. 
Важливу роль відіграє колективний договір у регулюванні 

оnлати праці. У ст. 19 Закону "Про підприємства в Україні' ' 

nередбачено , що власник або уnовноважений ним орган встановлює 

фонд оплати праці на умовах, вюначених колективним договором 

(угодою). Вітчизюша і світова практика знає декілька методів 

формувания фонду оnлати праці [6]. Найnоширенішим є метод 
прямого рахунку, коли сума коштів на оплату праці визначається з 

урt~хуваниям . тарифних умов (діючих ставок, рощінок. окладів і 

ро3мірів доплат, надбавок, премій). Сторони на етапі ІСОнсультацій і 

переговорів вибирають метод і закріплюють його в договорі. 

Згідно і3 3аконощшством про оплату роботи працівників 

вищих навчальних 3акл:адів лрибира.'ІЬНИЦЯІІ'І туа.ттетів, встановлено 
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доплату в ро:щірі у 10% від їхнього окладу, а 3а· колективним 

договором u:ю надбавку можна '3більшити. _ 
Вдало скпадений колективний договір може сnрияти 

'Іапобіганню виникнення колективних трудових сnорів і страйків. 

Хвиля страй1dв , що прокотилася в Україні упродовж 1990-1998 рр .. 
'Іавдала і державі, і працівникам навчальних '3аІ<ладів значних 

матеріальних ·~битків. Ось чому приєднується до думки тих учених. 

md вважають. що практика укладання колдоговорів потребує 
вдосконалення [17 . с. 117] . 

У вищих навчальних закпадах постає безліч питань, 

nов "язаних І З наданням основних щорічних та додаткових 

ІІідпусток Законодавство. враховуючи емоцшно-розумове 
навантаження викладачів, установлює скорочений робочий день і 

нодовжену відпустку -до 56 календарних днів. 

Згідно '3і ст . lО Закону України .. Про відnустки" керівним, 
недагогічним , науковим, науково-педагогічним працівникам, 

спеціалістаи закпадів освіти щорічні відпустки повної тривалості в 
ІІСрший та наступні робочі роки надаються в період Літніх канікул 
незалежно від часу прийняття їх на роботу. Але інколи виникає 

необхідність наданю1 відпусток 'JюначениNІ категоріям в інший 

нсріод - протнгом навчального року. Згаданий .Закон ніяких 
відхилень від цього правила не допускає. Але в Постанові Кабінету 

Міністрів України від 14.04.97 р. N~ 346, якою затверджено 
" ГІорядок надання шорІчної вщпустки тривалістю до 56 
І<алендарних днів керівним. педагогічним , науково-педагогічним 

працівникам освіти та науковим працівникам"" передбачена у разі 

ІІсобхідності санаторно-курортного лікуванЮІ шорічна основна 
uідпустщ1 або ж її частина може надаватися протягом навчального 

року . якщо це обумовлено колективним договором [12]. Але, на наш 

Іюгляд, у колективному договорі можна передбачити й інші випадки 

надання відпусток протягом навчального року, а не лише в разі 

необхідності санаторно-курортного лікування. Звичайно, ці 

обставини мають бути вию1тковими. Законодавство про праu:ю не 

\ tі стить '3аборон і перешкод вирішувати питанЮІ про можливість 

надання шорічної відпустки особам професорсько-викладацького 

<.:І<ладу протягом навчального року, а не в період канікул за умови 

' !:\безпечення їх роботою в канікулярний період. У працівника 

~южуть скластися так обставини, що йому треба надати відпустку 

не в період літніх канікул. Вважаємо. що сторони моЖуть включати 
' \О колективного договору й таке положенЮІ. 
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Відповідно до ст. 19 цього ж Закону жінці, яка працює і 

має двох чи більше дітей віком до п"ятнадцяти років або дитину

інваліда, за й бажанням щорічно надається додаткова оплачувана 

відпустка триваліст19 5 календарних днів без урахування вихідних. 
Загальна відпустка в такому pa·Ji в педагогічноГо працівника 
складатние 61 календарний день (5() + 5). У закладах освіти інколи 
допускають помилку й обмежують ·1агальну тривалість відпустки 59 
календарними днями, посилаючись на ст. lO Затzону. ян:а передбачає. 
що загальна тривалість шорічни.\ (основної та додаткових) 

відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для 

працівників , 'Jайюгrих на піюсмних гірничих роботах , 69 
календарних днів. Але ж ця стаття має на увюі загальну тривалість 

трудових відпусток, . а відпусТІ((1 тривалістю 5 календарних днів є 

соціальною, тому вона надаєтьсн понад щорічної відпустки. 

Закон не передбачає порісдок користування щєю 

соціальною відп)rспюю, не вирішує литаню1 про можr:Іивість її 

компенсації, а тому порушені питання можна вирішувати в 

колективному договорі. Можна передбачити, що за бажанюrм жінки 

ця відпустка надається пра.цюючим жінкам одночасно '3і щорічною 

основною відпусткою або в інший ·3ручний для неї час. У рік 
досягнеиюІ дитиною п"ятнадцятирічного віку ·ІазнасІсна відпусп"1 

надає:ться незалежно від того, коли саме дитині ·виповнюється 

п"ятнадцлть років- до настання строку щорічної відnустки чи після 

нього, і за який робочий рік вона надається. Вважаємо також, що в 

колективному договорі можна передбачити за бажанням жінки 

виплату грошової компенсації в рюі невикористанюr додаткової 

відпустки . 

У ст. 5 Закону Російської Федерації ·лро освіту" 
передбачено, що педагогічні працівники через КО)Ю!і 10 років 

бе'3перервної викладацької роботи мають право на тривалу 

відпустку до одного року, порядок та умови надання якої 

визначаються засновником і (або) статутоJ\І освітньої установи [10] . 
У Законі України ·Лро освіту" такого положення немає. Але 

законодавство України не містить ніяких заборон вирішувати це 

питання в колективних договорах за рал)'НОК прибутку без внесення 

3мін до вищезгаданих законів. 
І . О. Лосиця. висловила думку про те, що нормативні 

положення, до яких належить і положення про додаткові відпустки. 
розроблюються "в межах наданих сторонам прав' ' [8, с. 78]. З такою 
думкою вююсо погодитися. У колективному договорі можна 
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встановлювати додаткові пільги й переваги працюючим на підставі 

ст . 9 КЗпП України, не чекаючи, коли дозволить це зробити 

нормативний акт, прийнятий у централізованому порядку. 

Мініс;терство праці та соціальної поліJ:ики України 

ІІаказом NQ 7 від 10.10.97 р. із змінами від 05.02.98 р . затвердило 

Рекомендації щодо порядку надання працівникам з lІенормованим 

робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер 

праці [13]. У них передбачено . шо ненормований робочий день на 

11ідприємствах. в установах . органі·Іаціях незалежно від форми 

ІІЛасності може застосовуватися для керівників. спещашспв 1 

11рацівників, а саме для: а) осіб. праця яких не піддає.ться точному 

обліку в часі: б) осіб. робочий '[(JC яких за характером nраці 

110діляється на частини невизначеної тривалості (сільське 

І 'Осподарство): в) осіб . які розподіляють час для роботи на свій 

розсуд. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

ІіІ погодженням із відповідними галузевими профсnілками наводять 

орієнтовані пере.'lіки робіт. професій 1 посад nрацівників із 

ІІСнормованим робочим днем. Їх конкретний список визначається 
1 tНІекгивним договором. Згідно з наказом Мініс1ерства освіти 
У країни за погодженням із ЦК профспілки працівників освіти й 

Іtауки 11.03.1999 р. затверджено Орієнтований перелік посад 

нрацівників з ненорl\юваним робочим днем системи. Міністерства 

оt:віти і науки України. яким може надаватись додаткова відпустка 

ІІІ\, в якому передбачено широке коло посадовців·, яким можна 

нtтановлювати ненормований робочий день: керівники установ, їх 

,,,ступники, помічники. керівники структурних підрощілів, головні. 

11ровідні та старші спеціалісти. юрисконсульти. бібліотекарі, 

І:ІRідувачі канцелярії, касири. табельники, агенти-експедитори, 

Ірукарки тощо. У колективному договорі вищого нав'-Іального 

ІІІІ<ладу можна визначити конкретний перелік посад 

l ІІt.:ціальностей nрацівників, яким слід встановлювати 
щ: 11ормований робочий день 1 надавати додаткову відпустку 

1 р11вал і стю до 7 календарних днів. Цей перелік не повинен містити 
ІІІІІ\JІ<Ідсlчів. тому що в них робочий день є нормованим , а тому 

ІІЩІІ,УСтка їм надається до 56 календарних днів і вона не може бути 

1 ІІ ' ІІ>І uена на 7 календарних днів. 
Колективний договір відіграє значну роль у визначенні 

ІІ.ІІІ' І ального навантаження науково-педагогічних пріщівників. Для 

ІІ ІІІІ І І:t / (а•Іів вищих навча:1ьних закладів ІІІ і IV рівнів акредитації у 
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зв'язку з nідвищеною розумово-емоційною діяльніспо встановлено 

скорочений робочий день (у середньому б год.). Тривалість 

робочого часу викладачів на шшчальний рік визначається з 
урахуванням відпускних, вихідних і святкових днів . 

Згідно з "Положенням про організацію навчального 

процесу у вищих навчальних закладах" , затвердженим Наю!3ом 

Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. N2 161, вищий 
навчальний заклад самостійно на кожний навчальний рік визначає 

мінімальний і максимальний обов' яз кові обсяги педагогічного 

навантаженют в порядку, визначеноl\ІУ його Статутом і колективним 

договором [, 4, с. 34, 35]. Правові акти України . відійшли від 

нормативного врегулювання мінімального і максимального обсягів 
навчального навантаження, як було в колишньо·му СРСР (не менше 

400 і не більше І ООО год. ) . 

Кожний вищий навчальний заклад ІІІ та IV рівнів 

акредитації сам визначає цей обсяг з урахуванням виконання 

викладачем інших обов' язків (методичних , наукових. 

організаційних). Ураховується також і те. чи навчальна дисципліна 

лише запроваджується і потребує від викладача зш1чних затрат часу 

на розробку нового курсу лекцій і відповідного методичного 

забезпечення, чи курс лекцій читається вже давно. 
Які ж питання вирішуються у колективному договорі 

вищого навчального закладу? Нормативні акти не обмежують 

повноваження сторін щодо цього. Так у договорі можна 

встановити, що обсяг навантаження визначає кафедра, том:у що вона 

є основним навчально-науковим структурним підрозділом закладу . 

вона nровадить навчальну, методичну й науково-дослідницьку 

діяльність з однієї чи кількох споріднених дисципюн. Рішення 

кафедри стосовно педагогічного навантаження затверджується 

проректором з навчальної роботи чи ректором , або може бути 
обговорено на засіданні вченої ради. Можна також передбачити в 
договорі, що виконання педагогічного навантаження понад верхюо 

межу дозволяється тільки nри згоді викладача і за умqви додаткової 

оплати. 

У Законі РФ "Про освіту" зазначено. що ·максимальний 

обсяг педагогічного навантаження визначається типовими 

положеннями про відповідні види освітніх закладів. 

З метою підвищення рівня соціального захисту 

викладацького складу вважаємо за необхідне в положенні "Про 

державний вищий навчальний заклад" встановити верхюо межу 
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навчального навантаження . Інші ж питання можна бvіе виріІ.L.'Увати 
в колективних договорах. 

Коле1.'1'ивний договір не повинен погіршувати }'\ІОВИ праці 

порівняно з чинним законодавством , а лише покращувати . Таке 

положення відО\Ю в :vrі){<Народній практиці під назвою принципу іп 

.favorem. Але в останнє десятиліття, як зазначає !.Кисельов, у зв'язку 

з поси:rенням економічних труднощів він піддається критиці як 

негативний чинник що перешкоджає гнучкості правового 

регулювання праці, адекватному відображенню реалій і потреб 

ринкової економіки [ 6, с. 19]. У деяких зарубіжних країнах 
·~ · явилася тенденція часткової відмови від цього положення і 

допущення в певних межах принципу in peius, тобто погіршення 
становища працівника порівняно із за конодавством. У '3<1Конодавстві 

України теж останнім часом спостерігається подібна J;енденр:ія. 

Колективний договір nередбачає, наприюrад, вип.1ату 3арп.гщти 

натурою тощо. 

Колективних договорів вищих. навчальних закладjв ця 

тенденція nоки ще не торкнулась , і nри їх укладанні· дотримується 

принцип in(m'OІ'em. 

Порядок укладення колективного договору, як уже 

'ІЮначалося, встановлено Законом України ·:Про колективні 

лоrоворн і угоди" і cт.ll кзпn. Договір укладається між ректором, з 

одного боку, і профспілковим комітетом або іншим уповноваженим 

грудоВИNJ колектиВОJ\І органом. При визначенні його '3місту слід 

обов· язково враховувати по.1оження регіональної, галузевої і 

І'снеральної угоди, укладеної б вересня 1999 р. між Кабінетом 

Міністрів 1 конфедерацією роботодавців та nрофспілковими 

б" єднаннями України на 1999-2000 роки [5] . 
За загальним право.м у вищих навчальних закладах діють 

11рофспілкові комітети: у деяких з них створено декілька 

1 1 рофспілок. Усі вони відповідно до ст. Зб Конституції України є 

рівними. Згідно 3і ст.4 Закону "Про колективні договори і угоди" і 
\.. 1'.37 Закону ·'Про професійні спілки , їх права та гарантії 

(інльності", прийнятого Верховною Радою України 15 вересня 

11!\19 р. [ 15], якщо в навчальному закладі створено декілька 

нрофсnію<ових організацій, представництво колективних інтересів 

нр;щівників щодо укладення колективного договору· здійснюється 

11( 1' ('днаниl\'1 представницьким органом, як.ий утворюється 

11рофспілковими організаціями за ініціативою будь-якої профспілки 

11.1 11ропорційни,· засадах . У цьому разі кoJІrna профспілка має 
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визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань за колективним 

договором і відповідальності за їх невиконання. Профспілка. що 

відмовилася від участі в цьому органі , позбавЛяється права 
виславшовати інтереси найманих працівників при підписанні 

колективного договору (угоди). 

У сі профспілки, які є у вищоNrу навчальному зак.:таді. 

мають бути заінтересованими у створенні спільного 

представницького органу і брати участь у ньому. ·Jавдяк:и чому 

будуть враховані інтереси різних груп найманих працівників. Така 

співnраця сприятиме усуненню протистояння мІж різними 

профспілками. Переможе той, хто об'єднає біл:ьшість працюючих . 

Практика інколи свідчить про те, що, як тільки на підприє;нстві 

утворюється нова профспілка, між традиційними (старими) і 

альтернативною (новою) організаціями, виникає конфліктна 

ситуація, яка не приносить користі всім праuівникам. 

Деякі традиuійні профспілки не виявляють бажання 
співnрацювати з новими, альтернативними nрофспілками на 

засадах солідарності на тій підставі, що останні є малочисельними. 

Такі дії профспілок неправомірні. У деяких колективних договорах 

зазначається, що ректор визнає якусь одну профспілку і готовий з 

нею співпрацювати. Ректор не вправі надавати перевагу одній 

профспілці й ігнорувати іншу. Ось тому створення спі.тьного 

представницького органу є єдино nравильною дією. яка забезпечить 

участь усіх профспілок в укладенні колективного договору. 

Ми навели лише декілька прикладів. які свідчать про 

значні можливості колективного договору в поліпшенні умов праці 

й оплати nрацівників , і їх якнайширше слід використовувати. У 

вищих закладах освіти порівняно '3 Іншими установами, 

організаціями, заклада~и працюють рі·ші '3а професійною о3ш1кою 

особи, які мають різні інтереси. Професори. доценти, асистенти, 

лаборанти, науковці, інженери, економісти. слюсарі, електрики, 

прибиральниці та інші nрацівники виконують рі 3ні трудові функції, 

але всі вони сnрямовані на виконання головного завдання 

навчального закладу - підготовку висококваліфікованих фахівців 

для потреб рі3них галу3ей економіки. А peicrop ЯІ< керівник такого 

закладу за доnомогою колективного договору 3обов' язаний 

гармонізувати інтереси науково-nедагогічних виробничих 

колективів. 

Список літератури: l. Андрющенко Е., ГроишлІІІ Г. КоЛО ІІ І А. та ІН. Сут:. 

колективного договору. Відповіді на :.аnитання, що виникають при ·jасто~:уfІ.анні 
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Велюсі :~міни в структурі української економіки, перехід її 

щ широкого використання різних форм власності, ринкових 
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