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Тема 7. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної
відповідальності
План лекції:
1. Поняття та сутність соціального партнерства.
2. Засади соціального партнерства, виробленні МОП, їх сутність.
3. Нормативно-правові

та

організаційні

проблеми

становлення

системи соціального партнерства в Україні.
Література:
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2.
Державний комітет статистики України / Режим доступу:
[http://www.ukrstat.gov.ua]
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Державна фіскальна служба України / Режим доступу:
[http://www.sts.gov.ua]
4.
Міжнародний стандарт ISO 26000 «Керівництво з соціальної
відповідальності»:
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/social_responsibility.ht
m.
5.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України / Режим
доступу: [ http://www.me.gov.ua]
6.
Національний
банк
України
/
Режим
доступу:
[http://www.bank.gov.ua]
7.
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського / Режим
доступу: [http://www.nbuv.gov.ua/]
8.
Система стандартів екологічного менеджменту. – Режим доступу:
http://www.iso14000-iso14001-environmental-management.com/.
9.
Соціальна відповідальність бізнесу.
–
Режим доступу:
http://knowledge.allbest.ru/economy/.
10. Соціальна відповідальність бізнесу: Центр перспективних
соціальних досліджень НАНУ. – Режим доступу: http://cpsr.org.ua/index.php.
11. Соціально відповідальний бізнес в Україні. – Режим доступу:
http://www.un.org.ua/files/SURVEY_UKR.pdf.
12. Урядовий портал / Режим доступу: [http://www.kmu.gov.ua]
Текст лекції:
1. Поняття та сутність соціального партнерства
В умовах зростання повноважень трудових колективів у розв'язанні
більшості питань, що регулюють соціально-трудові відносини, в умовах
удосконалення відносин власності виникає об'єктивна необхідність узгодження
інтересів різних верств населення. Світовий досвід дозволяє переконатись, що
досягнути злагоди у суспільстві та підвищити ефективність виробництва можна
лише в умовах соціального миру та співробітництва найманих працівників з
працедавцями.
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Узгодження соціально-економічних інтересів між вказаними суб'єктами, а
також між ними і державою утворює цілу систему суспільних відносин, які
отримали у країнах з розвинутою ринковою економікою назву інституту
соціального партнерства, який охоплює соціально-трудові відносини від
конкретного підприємства (роботодавця) до національного рівня.
Соціальне партнерство - це такий тип і система відносин між
працедавцями і найманими працівниками, при яких в рамках соціального миру
відбувається узгодження їхніх найважливіших соціально-трудових інтересів. На
практиці соціальне партнерство виступає в якості альтернативи всякій
диктатурі класу або особи і є цивілізованим (мирним) методом розв'язання
соціальних конфліктів.В умовах зростання повноважень трудових колективів у
розв'язанні більшості питань, що регулюють соціально - трудові відносини, в
умовах удосконалення відносин власності виникає об'єктивна необхідність
узгодження інтересів різних верств населення. Світовий досвід дозволяє
переконатись, що досягнути злагоди у суспільстві та підвищити ефективність
виробництва можна лише в умовах соціального миру та співробітництва най
махин працівників з працедавцями.
Узгодження соціально-економічних інтересів між вказаними суб'єктами, а
також між ними в державою утворює цілу систему суспільних відносин, які
отримали у країнах з розвинутою ринковою економікою назву інституту
соціального партнерства, який охоплює соціально - трудові відносини твід
конкретного підприємства (роботодавця) до національного рівня.
Соціальне партнерство - це такий тип і система відносин між
працедавцями і найманими працівниками, при яких в рамках соціально трудових інтересів.
На практиці соціальне партнерство виступає в якості альтернативи всякій
диктатурі класу або особи і є цивілізованим (мирним) методом розв'язання
соціальних конфліктів. Метод розв'язання соціальних конфліктів у межах
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соціального партнерств - компроміс, узгодження інтересів працедавців і
найманих працівників шляхом мирних переговорів і взаємних поступок.
Становлення системи соціального партнерства пройшло довгий і
складний шлях. Коли робітники у капіталістичних країнах ще тільки почали
об'єднуватись у професійні організації, вже тоді були започатковані перші
спроби соціального партнерства у вигляді переговорів та консультацій між
представниками найманих працівників і власників засобів виробництва. Перші
колективні договори увійшли у практику наприкінці ХІХ ст. у франції,
Великобританії, Німеччині, тобто у найбільш розвинутих країнах Західної
Європи.
Як механізм регулювання соціально - трудових відносин, система
соціального партнерства почала розвиватися після другої світової війни,
остаточно утвердившись лише в 60-70-і роки ХХ століття. На сьогоднішній
день найбільш розвинута система соціального партнерства існує в Німеччині,
Австрії, Швеції. Меншою мірою вона розвинута в США і Японії. Система
соціального партнерства немає в слаборозвинутих країнах . в практику
регулювання соціально - трудових відносин в Україні термін ―соціальне
партнерство‖ увійшло з кінця 1991 року.
Головною функцією системи соціального партнерства є недопущення
руйнівних страйків та створення умов для динамічного розвитку виробництва і
забезпечення належного рівня доходів найманих працівників.
Основою соціального партнерства є принцип співробітництва між
роботодавцями і найманими працівниками, який реалізується у формі ведення
переговорів,

укладення

колективних

договорів,

узгодження

проектів

нормативно-правових актів, консультацій при прийнятті рішень між суб'єктами
соціального партнерства на всіх рівнях (національному, регіональному,
галузевому та місцевому рівнях).
До сфери соціального партнерства входять питання:
–

Досягнення консенсусу з питань забезпечення зайнятості;
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–

Створення додаткових робочих місць;

–

Застосування найманої праці з дотриманням вимог техніки безпеки

та вимог охорони здоров'я, питань оплати праці, прав працівника на своєчасне
отримання заробітної плати;
–

Забезпечення нормального режиму праці і відпочинку;

–

Забезпечення прав працівника на участь в управлінні працею на

підприємстві.
Основними завданнями системи соціального партнерства в Україні можна
вважати:
•

Подолання монополії у розподілі створеного продукту шляхом

залучення всіх суб'єктів суспільних відносин до управління виробництвом;
•

Підвищення мотивації до праці з метою забезпечення високих

кінцевих результатів роботи, що сприятиме зростанню рівня життя в країні;
•

Усунення чинників соціальної напруги у суспільстві і зменшення на

цій основі негативних економічних наслідків.
Досвід зарубіжних країн свідчить, що ступінь розвиненості соціального
партнерства залежить від ряду чинників, а саме:
1) Ступеня демократизації управління виробництвом (тобто вирішення
більшості соціально -- трудових проблем колективами підприємств чи
організацій, розширення прав областей, регіонів і міст);
2) Рівня життя більшості населення і ступеня диференціації прибутків.
Спостереження свідчать, що чим нижчий рівень життя і більша різниця в
прибутках багатих і бідних верств населення, тим популярний заклик до
скидання влади і перерозподілу властивості з відповідними практичними діями.
І навпаки, в країнах з високим рівнем життя і невисокою диференціацією
доходів прагнення соціальних партнерів до соціального миру та стабільності у
суспільстві збільшується. В більшості країн з розвинутою ринковою
економікою

різниця

(10/10%)

найбідніших

і

найбагатших

сімей

не

перевищують 1:9 раз. Основний прошарок суспільства складає середній клас,
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який має досить високий рівень життя і абсолютно не схильний до зміни
суспільної системи, особливо до перерозподілу власності; психологічні
передумови і культурні традиції в суспільстві сприяють орієнтації населення
розвинутих країн на пошук соціальних компромісів , на раціональне
розв'язання суспільних проблем.
Соціальне партнерство має стати, по-перше: елементом формування
соціально

відповідальної

політики,

яка

визначатиме

рівні

форми

відповідальності за невиконання умов домовленостей 9наприклад, звільнення з
посади, відшкодування матеріальних збитків); по-друге: принципом організації
відносин власності, що за згодою з партнерами визначатиме рівні умови
створення ринку праці, капіталу, засобів виробництва через узгодження
політики податків, цін та ін. соціальне партнерство, яке ґрунтуватиметься на
відповідній законодавчій базі, чітко визначених принципах, збалансованості
інтересів усіх суб'єктів партнерства, значно сприятиме економічному розвитку
держави, досягненню соціальної злагоди у суспільстві.
Завдання соціального партнерства полягає не в нівелюванні відмінності
інтересів, а, навпаки, у необхідності врахування їх неоднаковості, в проведенні
погодженої політики, яка б через взаємні поступки, компроміси, зближення
позицій сторін сприяла прийняттю взаємоприйнятних рішень.
Друга. Соціальне партнерство правомірно розглядати як важливий
чинник формування інститутів громадянського суспільства, а саме: об'єднань
роботодавців, найманих працівників; започаткування та розвитку постійного
діалогу між суб'єктами соціально-трудових відносин.
Третя. Соціальне партнерство є взаємовигідним процесом взаємодії
сторін соціально-трудових відносин та органів, що представляють їхні інтереси.
Постійний діалог між ними має на меті забезпечення оптимального балансу
інтересів і створення сприятливих економічних, політичних, соціальних умов
для стабільного соціально-економічного розвитку.
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Четверта. Соціальне партнерство не можна розглядати як традицію чи
специфічний складник механізму формування й регулювання соціальнотрудових відносин в окремих країнах. Вона є об'єктивною вимогою, тобто
притаманною економіці ринкового типу формою погодження інтересів
суб'єктів трудових відносин. Становлення й розвиток системи соціального
партнерства за умов ринкової економіки -- результат об'єктивних реалій, що
випливають з нової ролі, статусу суб'єктів ринку праці -- роботодавців,
найманих працівників та органів, що представляють їхні інтереси.
Донедавна на терені Європи, інших континентів співіснували економічні
системи двох типів: 1) централізована планова економіка, що заснована
переважно на державній формі власності; 2) ринкова економіка, що заснована
на багатоманітності форм власності та господарювання. За першого типу
економічної системи держава як моновласник фактично самостійно визначала
зміст і методи регулювання соціально-трудових відносин. В економіці
змішаного типу, якою є сучасна ринкова економіка, держава не може
відігравати такої ролі, як за умов функціонування централізованої планової
економіки.
Головними

суб'єктами

соціально-трудових

відносин

в

економіці

змішаного типу є роботодавці, що представляють різні форми власності, і
наймані працівники. Формою погодження їхніх інтересів може бути лише та,
що заснована на партнерських засадах.
П'ята.

Відносини

між

соціальними

партнерами

можуть

бути

прогресивними або деструктивними, регресивними, залежно від установок,
якими керуються сторони соціального діалогу та арсеналу методів регулювання
взаємних відносин, які вони використовують.
Шоста. Соціальне партнерство є альтернативою диктатури в соціальнотрудових відносинах, оскільки передбачає застосування цивілізованих методів
погодження інтересів - проведення, переговорів, досягнення компромісу,
консенсусу, згоди. Разом з тим соціальне партнерство немає нічого спільного із
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соціальним угодовством, безпринципними поступками однієї зі сторін на
користь іншої або попранням, зневажанням інтересів іншої сторони
2. Засади соціального партнерства, виробленні МОП, їх сутність
Основу цивілізованих відносин, що складаються між соціальними
партнерами, повинні складати принципи, Міжнародною організацією праці
(МОП), які мають універсальний, загальносвітовий характер.
Перший принцип полягає в тому, що загальний і міцний мир у світовому
співтоваристві

може

бути

встановлений

тільки

на

основі

соціальної

справедливості.
Другий принцип проголошує необхідність створення нормативних,
людських умов праці у всіх країнах. Соціальні партнери даної країни, регіону,
підприємства при вирішенні соціально-трудових проблем, повинні врахувати ті
наслідки, які можуть викликати їхні дії в інших країнах чи регіонах .
Третій принцип -- дотримання свободи слова та свободи об'єднання є
необхідними умовами постійного прогресу, оскільки сутність соціального
партнерства ґрунтується на рівноправному функціонуванні одного партнера -підприємця та іншого -- профспілки як представника трудящих.
Четвертий принцип проголошує, що бідність у будь-якій країні є
загрозою для загального добробуту.
П'ятий принцип: усі люди, незалежно від раси, віри та статті, мають
право на матеріальний добробут і духовний розвиток в умовах свободи і
гідності, сталості в економіці та рівних можливостей.
Шостий

принцип:

сприяння

забезпечення

повної

зайнятості

і

підвищення життєвого рівня.
Поряд із загальними принципами МОП, на яких будується ідеологія всієї
системи соціального партнерства, існують специфічні принципи організації
роботи партнерів під час ведення колективних переговорів та взаємних
консультацій:
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–

Принцип травматизму - представництво уряду (або виконавських

органів чи виконавських органів державної влади, профспілок і підприємців;
–

Принцип рівності та рівноцінності сторін при веденні взаємних

переговорів і недопустимість обмежень законних прав трудящих і підприємців;
–

Паритетність представництва однакова кількість представників усіх

сторін);
–

Регулярність проведення переговорів та консультацій;

–

Довір'я у відносинах, знання повага прав та обов'язків суб'єктів

переговорів, недопущення протистояння інтересів сторін;
–

Обов'язковість

виконання

досягнутих

домовленостей

та

відповідальність за виконання інтересів сторін.
Ефективне

функціонування

системи

соціального

партнерства

забезпечується рівноправністю та рівноцінністю сторін. Нерівноправність веде
до вищості одних над іншими, до диктату сильнішого та ігнорування інтересів
слабкого партнера. Тому баланс інтересів можуть забезпечити тільки
рівноправні сторони. Якщо рівноправність забезпечується нормативними
актами, то рівноправність багато залежить від самих партнерів, від їхніх
особистих якостей, професійної підготовки, знань, вмінь і навичок.
Партнерів на переговорах та під час консультацій повинні бути рівною
мірою компонентами, тому важливим завданням є формування професійнокомпетентних органів та інших інститутів соціального партнерства.
Важливим питанням у системі соціального партнерства є розподіл
учасників переговорів суб'єктів). В Україні держава бере активну участь в
соціальному партнерстві на національному, регіональному і галузевому рівнях,
виконуючи функції гаранта, контролера, арбітра і ін.
Як гарант основних громадських прав держава організовує, координує і
регулює соціально-трудові відносини. У межах цієї функції
Держава розробляє правові основи і організаційні форми соціального
партнерства, правила і механізми взаємодії сторін, встановлює обґрунтовані
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розміри стандартів мінімальної заробітної плати, соціальних пільг і гарантій). У
межах цієї функції держава може виступати як незалежний регулятор
соціально-трудових відносин, встановлюючи юридичні рамки, які захищають
права профспілок і трудящих і закладають організаційні та процесуальні основи
колективних переговорів і вирішення трудових конфліктів. При виникненні
трудових конфліктів унаслідок проведення переговорів і тлумачення положень
угод і договорів держава бере на себе функцію арбітра -- сприяє вирішенню
конфліктів через примирливі і арбітражні процедури.
Профспілки є однією із суспільних організацій наймасовіше об'єднання),
які створюються трудящими для захисту своїх економічних і соціальних прав.
Основною метою, яку ставлять перед собою профспілки, є підвищення рівня
заробітної плати збереження робочих місць для членів профспілки, участь
найманих працівників в управлінні виробництвом і розподілі виробленого
продукту, а також створення сприятливих умов праці.
Союзи роботодавців створюються на основі

загальних інтересів

працедавців як покупців робочої сили. Маючи свої інтереси в отримані
прибутків, прибутків. Завоюванні ринків збуту та ін., підприємці в системі
соціального партнерства бачать можливості проведення злагодженої технічноекономічної та соціальної політики, розвитку виробництва без деструктивних
конфліктів.
Український союз промисловців і підприємців (УСПП), який створений в
1992 р., є неурядовою громадською організацією, яка сьогодні об'єднує 16 тис.
членів

промисловості,

-

підприємницькі

структури

транспортні
різних

будівельні,

форм

власності

фінансові
(70%

та

інші

підприємців

недержавної 1 30% державної власності).
У

1998

р.

підписано

Декларацію

про

створення

Конфедерації

роботодавців України, що дає можливість промисловцям та підприємцям брати
участь у переговорах з профспілками на національному рівні про укладання
Генеральної

угоди;

проводити

узгоджену

політику

соціально-трудових
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відносин та консолідовано відстоювати свої інтереси і захищати права щодо
розвитку національного товаровиробника.
3. Нормативно-правові

та

організаційні

проблеми

становлення

системи соціального партнерства в Україні
Внаслідок

децентралізації

в

управлінні

економікою

України,

роздержавлення власності, створення приватного підприємства. Об'єктивно
постали передумови і для розвитку соціального партнерства на всіх рівнях та
створення його інструкцій.
Система ринкових відносин в Україні лише формується, отже, і нове
законодавство про працю перебуває у стадії розвитку. Разом з конструкцією
України, яка визначає основні принципи правового регулювання соціальнотрудових відноси, в країні діє Кодекс законів про працю України 1971 р. (із
змінами від 1 березня 1998 р.).
Кодекс законів про працю України (КЗпП України) є зведеним законом і
діє на всій території України Кодекс законів про працю України регулює
трудові відносини всіх працівників. Сприяючи зростанню продуктивності
праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного
виробництва і підйому на цій основі матеріального і культурного рівня життя
трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці
на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини
(ст. 1 КЗпП України).
Формування системи соціального партнерства в Україні почалося в 1992
р. після прийняття Закону ―Про оплату праці‖, який започаткував правову
основу договірного регулювання оплати праці на основі системи тарифних
угод.
Нову правову основу договірного регулювання виробничих, соціально економічних і трудових відносин створено в 1999 р. Законом України ―Про
колективні договори і угоди‖, в якому враховано норми конвенцій і
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рекомендацій МОП, світовий досвід. Законодавчо визначено сферу укладання
колективних договорів і угод та процедуру їх підписання, партнерів, порядок
ведення переговорів і вирішення розбіжностей, які виникають, відповідальність
сторін при укладанні договорів та обов'язковість виконання положень
колективного договору як для власника, так і для працівників підприємства.
Стабілізуюча та регулююча роль держави в галузі соціально-трудових
відносин проявляється і в поширенні сфери дії укладених договорів і угод на
інші підприємства та суміжні галузі. Хоча формально колективні договори й
угоди поширюються лише на підприємства (організації), представницькі органи
яких підписали ці акти, насправді нерідко їхні умови поширюються
державними органами на інші господарюючі суб'єкти. Підставою є боротьба з
недобросовісною конкуренцією та необхідність створення єдиного соціального
простору у сфері праці. Подібна практика особливо властива періоду
економічної нестабільності, коли підприємці задля виживання в конкурентній
боротьбі намагаються знизити витрати соціального характеру. Підприємці, які
не охоплені колективними договорами й угодами, можуть вдаватися до
суттєвого зниження витрат соціального характеру та в такий спосіб отримувати
певний економічний виграш. Правовий механізм поширення укладених угод на
інші підприємства, як запобіжник вирівнювання стартових умов підприємств,
діє в цілій низці країн Західної Європи (Франція, Італія, ФРН, Нідерланди,
Бельгія, Швейцарія). Цей механізм слід використати й у вітчизняній практиці.
Державу слід розглядати і як гаранта конституційних, законодавчих прав
усіх сторін соціального партнерства, і як організатора, координатора,
незалежного регулятора соціально-трудових відносин. Ці функції реалізуються
як наданням чинності законодавчим, нормативним актом, так і ініціюванням
розвитку

соціального

партнерства,

прийняттям

державних

програм

удосконалення соціально-трудових відносин, участю в підготовці кадрів для
соціального сектору, координацією наукових досліджень у цій сфері тощо.
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У взаємовідносини сторони соціального партнерства можуть вступати як
безпосередньо, так і через свої представницькі органи. У цьому контексті
принципово важливим є з'ясування сутності поняття «суб'єкт соціального
партнерства».
Суб'єкт соціального партнерства - це юридична або фізична особа, яка
володіє первинними або делегованими первинними носіями правами в
соціально-трудових відносинах. Суб'єктами відносин, що аналізуються, можуть
бути окремі роботодавці, об'єднання роботодавців чи їхні органи; наймані
працівники, об'єднання найманих працівників чи їхні органи; органи
законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування. Важливим
кроком до запровадження соціального партнерства, яка є консультативно дорадчим органом при Президентові України для узгодження питань, що
виникають у соціально - трудовій сфері. Це тристороння організація, до складу
якої входять 66 членів - по 22 особи представники кожної сторони: уряду,
об'єднань підприємців, Профспілок.
Наймані працівники як сторона й носії первинного права в соціальнотрудових

відносинах

можуть

реалізовувати

свої

права

та

інтереси

безпосередньо. Разом з тим вони можуть делегувати деякі свої права й
повноваження організаціям, які вони утворюють або до яких вступають, і ці
організації будуть реалізовувати делеговані найманими працівниками права на
виробничому, галузевому, регіональному чи інших рівнях. У цьому разі
кількість суб'єктів соціально-трудових відносин розшириться за рахунок носіїв
делегованих прав (об'єднань найманих працівників, їхніх представницьких
органів).
Правомірно

виділяти

чотири

групи

суб'єктів

соціально-трудових

відносин, а отже, і суб'єктів соціального партнерства.
Перша група -- це первинні носії прав і інтересів (наймані працівники,
роботодавці,

держава,

місцеве

самоврядування).

Друга

група

--

це

представницькі організації та їхні органи. Вони є носіями делегованих
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повноважень (об'єднання роботодавців, професійні спілки, органи влади й
управління). Третя група -- органи, через які реалізується соціальний діалог
(Національна рада соціального партнерства, інші постійні або тимчасові органи
в галузях, регіонах, на підприємствах (організаціях).
Четверта група -- це органи, які покликані мінімізувати наслідки
можливих конфліктів, попереджувати загострення соціально-трудових відносин
(примирні, посередницькі структури, незалежні експерти, арбітри тощо), а
також навчальні, інформаційні, консультативні та інші формування.
Суб'єкти соціального партнерства, що належать до перших двох груп,
реалізуючи первинні або делеговані їм повноваження, є сторонами переговорів,
угоди (договору), колективного чи індивідуального трудового спору тощо.
Профспілки є однією з громадських організацій, які створюються
трудящими для захисту своїх соціальних, економічних і професійних прав, для
вираження інтересів найманих працівників, для боротьби за соціальну
справедливість, з метою сприяння створенню для людини відповідних умов
праці та життя. Профспілки є головним інститутом соціального захисту
найманих робітників.
В законі України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
визначені права і обов'язки профспілок, їх об'єднань, правила ведення
колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод.
Профспілки, їх об'єднання ведуть переговори, здійснюють укладання
колективних договорів, генеральних, галузевих, регіональних, міжгалузевих
угод від імені працівників, здійснюють контроль за виконанням колективних
договорів, угод і в разі порушення роботодавцями, їх об'єднаннями, органами
виконавчої влади умов колективного договору або угоди профспілки або їх
об'єднання мають право направляти їм подання на усунення цих порушень.
Одним з головних завдань діяльності НРСП у сфері ринку праці є участь
у підготовці законодавчих актів з приводу соціально - трудових питань,
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підготовка пропозицій стосовно загальних і галузевих колективних трудових
конфліктів.
З березня 1998 р. прийнятий Закон України ―Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)‖; Указом Президента від 17
листопада 1998 р. створено Національну службу посередництва і примирення.
Тривалий час у Верховній Раді України знаходяться на розгляді проекти
законів ―Про соціальне партнерство‖, ―Про об'єднання роботодавців‖, Про
трудові колективи. Нова редакція Закону України ―Про колективні договори та
угоди‖. З прийняттям цих законів буде створена сучасна правова база
колективного трудового права.
Для формування ефективної системи соціального партнерства в Україні
склалися всі необхідні умови, а саме: здійснився перехід до ринкових форм
господарювання; є профспілки як організації, які представляють і захищають
інтереси працюючих; сформувався клас підприємців; держава заявила
виступити

в

якості

посередника

у

відносинах

між

працівниками

і

роботодавцями; існує мінімально необхідна правова основа для розвитку
соціального партнерства; сформовані базові інститути і механізми проведення
колективних переговорів.
Тим не менше, дослідники і учасники соціально-трудових відносин
продовжують відзначати неефективність системи соціального партнерства,
формальність і невиконання колективних угод і договорів. Чітко проявляється
одностороння монополізація ринку праці роботодавцем, яка супроводжується
ростом соціальної незахищеності працюючих і соціальною напруженістю в
суспільстві, появою нових форм трудових конфліктів. Таким чином, створена
інституціональна структура соціального партнерства, що призначена для
захисту найманих працівників не є достатньо ефективною в плані реалізації
основних соціально-економічних напрямків державної політики, що можна
пояснити

специфічними

партнерства в Україні:

умовами

формування

і

розвитку

соціального
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1. Відсутність соціально-економічних передумов. Колективно-договірне
регулювання може бути ефективним лише в умовах відносно стабільного
економічного і соціального розвитку. І якщо на Заході становлення соціального
партнерства відбувалося в умовах економічного підйому розвинених структур
громадського суспільства, активної ролі профспілок, то в Україні зовсім інша
ситуація - до сих пір не сформувалися розвинуті ринкові відносини і, що
особливо важливо, - соціальна держава. У теперішній час основна тенденція
розвитку виробництва і робочої сили обернена у своєму направленні,
регресивна і направлена на деградацію виробничих сил і знецінення людського
капіталу.
2. Неефективність та слабкість профспілок. Процес становлення інституту
соціального партнерства в розвинених країнах був безпосередньо зв'язаний з
розвитком профспілкового руху. Структура сучасних вітчизняних профспілок є
продуктом будови і функцій ще радянських профспілок, на базі яких вони були
засновані. Характерною рисою нових відносин між профспілками та
адміністрацією підприємства у більшості випадках приватного сектору стало не
відстоювання профспілкою прав та інтересів робітників, а співпраця з
адміністрацією підприємства для проведення виробничої і трудової політики.
Це можна пояснити технічною і матеріальною залежністю профспілок від
роботодавця.
3. Україна тривалий час була охоплена глибокою і гострою кризою, яка
вразила не лише економіку, а й усі соціальні та політичні структури одночасно,
і нині ледь проглядаються початок стабілізації та покращення становища.
4. Ринкові відносини й інститути, як необхідна умова широкого розвитку
соціального партнерства, ще лише формуються в нашій країні. Соціально
орієнтована ринкова економіка є скоріше декларацією, ніж фактом.
5. В Україні сформувалася вкрай поляризована соціальна структура,
відбулося недопустиме для цивілізованих країн майнове розшарування
населення.
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6.

Суттєвою

перешкодою

на

шляху

цивілізованого

соціального

партнерства є поширена в Україні корупція, переважання корпоративних
інтересів і настроїв, зрощення підприємництва з апаратними структурами.
7.

Недосконале

законодавче

забезпечення

системи

партнерських

відносин, склалася практика ігнорування чи невиконання законів.
8. Недосконала і непродуктивна сформованість суб'єктів соціального
партнерства та їхніх представників.
9. Значна частина «тіньової» економіки в Україні також не сприяє
розвитку соціального партнерства.
Ідея соціального партнерства і розвиток її в Україні привертають дедалі
більшу увагу представників самих різних суспільних прошарків, оскільки
досвід

індустріально

розвинутих

країн

свідчить

про

необхідність

співробітництва найманого працівника, роботодавця і самої держави через
розвиток системи найманої праці з надійним соціальним страхуванням,
охороною здоров'я, гарантіями зайнятості. Тому, щоб система соціального
партнерства розвивалася продуктивніше, потрібно вже вирішувати ті питання,
які були викладені раніше.
Україні необхідно збільшити вартість робочої сили, долю заробітної
плати у структурі виробничих затрат та здійснити перехід до визначення
реальної ціни робочої сили як вартості засобів, необхідних для повноцінного
розширеного відтворення людського капіталу. На цьому ґрунті має базуватися
соціальна структура європейського типу - з низькими рівнями бідності та
майнового розшарування. Слід дбати про забезпечення належної мотивації до
активної поведінки на ринку праці, в тому числі і завдяки набуття високого
рівня освіти та кваліфікації, збереження здоров'я, продовження трудової
діяльності після досягнення пенсійного віку. Особлива увага суспільства і
влади має бути зосереджена на протидії масштабній трудовій еміграції робочої
сили, створенню реальних умов для реалізації всього потенціалу громадян у
власній державі.
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Для подальшого вдосконалення системи соціального партнерства в
Україні доцільним є:
- залучення до системи партнерських відносин соціальних груп і
прошарків, які в даний час в неї не включені;
- відновлення різноманітних форм участі робітників в управлінні
підприємствами - рад трудових колективів, виробничих рад, груп якості тощо;
- формування суспільної свідомості щодо рівності обох партнерів підприємця і робітника;
- реформування законодавчих й нормативних актів з питань соціального
партнерства й соціально-трудових відносин, з метою приведення їх у
відповідність із нормами міжнародного права;
-

прискорення

ухвалення

законодавчих

актів,

які

безпосередньо

стосуються системи соціального партнерства і її складових;
- проведення додаткових заходів з боку держави, щодо мотивації
роботодавців до участі в соціальному діалозі;
- проведення заходів по підвищенню поінформованості широких мас
суспільства про соціальне партнерство тощо.
Таким чином для формування системи соціального партнерства у нашій
країні вже є необхідні умови. По-перше, наша держава у 2005 р. визнана
Європейським Союзом країною з ринковою економікою, в ній сформувався
відповідний прошарок підприємців. По-друге, існують різні профспілкові
організації, що представляють і захищають інтереси найманих працівників, а
також їх об'єднання загальнодержавного рівня. По-третє, сформовано політикоправове поле для розвитку соціального партнерства на тристоронній основі.
Четверте, держава заявила про свою готовність виступити посередником у
відносинах між найманими працівниками і роботодавцями.
Зазначимо також, що система соціального партнерства може ефективно
функціонувати тільки за умов економічного розвитку, вона є атрибутом
успішних демократичних країн. Дієвість соціального партнерства зростає тоді,
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коли держава проводить активну соціальну політику в інтересах більшості
населення, коли розвиненими є консенсусні форми демократії та інститути
громадянського суспільства, що забезпечують представництво інтересів різних
соціальних груп, коли організації найманих працівників мають достатню силу і
користуються належним авторитетом у суспільстві.

