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Результати аналізу свідчать, що роль соціального діалогу в 
соціальному розвитку країни протягом усього періоду ринкових 
трансформацій залишається низькою, що стало однією із причин 
низького рівня реальної зарплати, розмір якої при вимірі в євро 
залишається одним із найменших у Європі. Це стимулює відтік 
економічно активного населення у тіньову зайнятість і на роботу 
за кордон, спричиняє постійне скорочення середньооблікової кі-
лькості штатних працівників: у 2014 р. їх налічувалося 8959 тис., 
у 2018 р. — 7662 тис. чол., або на 14,5 % менше [4, с.50]. Одно-
часно серед населення зростає трудова пасивність: сумарно неза-
діяний у зареєстрованому сегменті вітчизняного ринку праці ре-
зерв робочої сили, за нашими розрахунками, складає 5–6 млн 
чол.  

Соціальний діалог в основному зводиться до спільних засі-
дань, консультацій, нарад та інших заходів на національному, га-
лузевому і регіональному рівнях, що створює ілюзію тісної взає-
модії і бурхливої діяльності. Але державні органи та роботодавці, 
зазвичай самостійно, без участі найманих працівників та їх пред-
ставницьких організацій, визначають зміст рішень у цій сфері. 
Типовими прикладами є проведення у 2011 і 2017 рр. реформу-
вання пенсійної системи, у 2015–2020 рр. — встановлення розмі-
рів прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати і тарифів єди-
ного соціального внеску, у 2019 р. — розроблення проекту 
закону про працю і т.п. Тобто, ми стверджуємо, що найгостріша 
проблема у здійсненні соціального діалогу полягає у звуженні 
його предмету до суто організаційних заходів, а деколи ще до ак-
цій дрібного реагування на події в соціально-трудовій сфері.  
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Вузьке розуміння предмету соціального діалогу сприяє тому, 
що урядова сторона бачить свою роль у соціальній сфері лише в 
епізодичному підвищенні розміру мінімальної заробітної плати, 
не враховуючи, що характеристикою соціальної політики є не 
дрібні подачки працівникам, а політика, спрямована на забезпе-
чення надійного доходу, який створює умови для фізичного і 
духовного розвитку, відпочинку населення. Також нічого не ро-
биться для перетворення найманих працівників з безправних 
гвинтиків чужого механізму у відповідальних суб’єктів соціаль-
но-економічних процесів, зокрема шляхом їх залучення до учас-
ті в акціонерному капіталі, отриманні акціонерного доходу і 
представництва в органах управління корпораціями. Більш того, 
останнім часом відбулося урізання подібних прав профспілок. 
Якщо у попередніх Генеральних угодах містилися положення, 
які зобов’язували власників бізнесу залучати представників 
профспілкових організацій до управління суб’єктами господа-
рювання, то в аналогічних документах останнього періоду ці 
положення були скасовані з посиланням не те, що данні питання 
нібито врегульовані законом України «Про акціонерні товарис-
тва». Однак у ньому передбачена лише можливість участі пред-
ставників трудового колективу в засіданнях наглядової ради та 
колегіального виконавчого органу акціонерного товариства у 
разі запрошення, причому лише з правом дорадчого голосу [1, 
с. 51, 55]. 

Вважаємо за доцільне у подальшому передбачати в Генера-
льній і галузевих тарифних угодах не лише норму щодо залу-
чення працівників в колегіальні органи управління господар-
ських товариств, їх наглядові ради, а й встановити сувору 
відповідальність власників за порушення правил і норм вироб-
ничої демократії, особливо приватизованих підприємств і пуб-
лічних товариств.  

Значну перешкоду виконанню соціальним діалогом провідний 
ролі в соціальній політиці створює викривлення його принципів, 
що відповідають європейській практиці і чітко визначені у вітчи-
зняному законодавстві [3, с. 3]. Перш за все ідеться про незалеж-
ність і рівноправність сторін. Насправді на всіх рівнях трипарти-
зму (національному, регіональному, галузевому) в соціальному 
діалозі переважає урядова сторона. Зокрема, це підтверджує по-
рядок формування Національної тристоронньої соціально-
економічної ради (далі — НТСЕР), яка не грає самостійної ролі в 
соціально-економічній політиці, оскільки створюється Президен-
том України, який також призначає її Голову та секретаріат — 
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фактично виконавчий орган НТСЕР. Те ж саме відноситься і до 
аналогічних органів регіонального рівня, які створюють обласні 
державні адміністрації. Ці органи фактично виконують роль сво-
єрідного демократичного фасаду, камуфляжного прикриття сва-
вілля влади та великого бізнесу в соціально-трудовій сфері. Одна 
із причин — наявність серйозних суперечностей у функціях 
НТСЕР. З одного боку, передбачається, що ця інституція вироб-
ляє консолідовану позицію сторін соціального діалогу щодо 
стратегії економічного і соціального розвитку України та шляхів 
вирішення проблем у цій сфері, а з іншого — ці питання законо-
давством віднесені до компетенції Кабінету Міністрів України і 
РНБО [2, с. 4]. Доцільним є віднесення питань, пов’язаних із со-
ціально-трудовою сферою, від РНБО до НТСЕР і надати останній 
право на аналіз відповідних законопроектів напередодні їх розг-
ляду у Верховній Раді України з наступним інформуванням про 
висновки та зауваження народних депутатів України. 

Роль держави має проявлятися не в намаганні піднятися над 
іншими партнерами, а в сприянні плідній взаємодії усіх сторін 
соціального діалогу, формуванні атмосфери соціальної взаємодії 
на засадах прийняття сторонами певних самообмежень, пошуку 
компромісів.  

Також потребує перегляду принцип репрезентативності все-
українських профспілкових об’єднань і всеукраїнських об’єднань 
організацій роботодавців, що базується тільки на кількісних кри-
теріях. Але внаслідок такого підходу не враховуються істотні ін-
тереси і потреби багатьох категорій, верств і груп найманих пра-
цівників і роботодавців. Необхідно залучити до кола учасників 
соціального діалогу таких важливих суб’єктів соціально-
трудових відносин, як нерепрезентативні організації найманих 
працівників і роботодавців, а також підприємці і наймані праців-
ники малого бізнесу, самозайняті особи. 
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ВИКЛИКИ ДЛЯ ПРАЦІ:  
ПРАЦЯ НА ПЛАТФОРМАХ ТА НЕРІВНІСТЬ 

Майбутнє праці людини знаходиться під впливом цілої низки 
викликів і загроз, ризиків і можливостей. Цифровізація в умовах 
індустрії 4.0 та глобалізація змінили наше життя і формати праці. 
Разом з тим рецесія, викликана пандемією Covid-19, ще більше 
поглибила ці виклики та загрози, трансформувала підходи до 
державного управління і колективної взаємодії на всіх рівнях. 
Криза Cоvid-19 стала «чорним лебедем», який пришвидшив і без 


