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дещо змінив принципи взаємовідносин держави і громадських об’єднань, надав
останнім більше можливостей для діяльності; запровадив нові стандарти утворен-
ня громадських об’єднань; ввів якісно нові стандарти та підходи до діяльності
громадських об’єднань, усунув територіальні обмеження діяльності; розширив
коло засновників; надав можливості громадським об’єднанням здійснювати під-
приємницьку діяльність і захищати інтереси не лише своїх членів.

Оновлення законодавства щодо громадських організацій є суспільною необ-
хідністю. Сьогодні цей закон суттєво «спрощує» їм життя. Проте насправді ефек-
тивні перетворення на шляху до створення сильного громадянського суспільства
потребують від нас усіх консолідованих зусиль щодо впровадження норм Закону
України «Про громадські об’єднання». Щоб виявити недоліки Закону, потрібно,
щоб кожна його норма була опрацьована на практиці і вивчена державними чино-
вниками. Тому, нині основним завданням є забезпечення механізму, який би фік-
сував порушення закону і викривлення його трактування з метою подальшого
вдосконалення правового середовища для розвиту третього сектору.
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СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМІ
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ:

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

У статті розглянуто особливості функціонування системи соціального партнерства,
визначено його роль та місце в умовах вітчизняної економіки. Проаналізовано також
тенденції розвитку соціального партнерства в Україні та передбачено пріоритетні
напрями його вдосконалення у найближчій перспективі.

В статье рассмотрены особенности функционирования системы социального партнерс-
тва, определены его роль и место в условиях отечественной экономики. Проанализирова-
ны также тенденции развития социального партнерства в Украине и предусмотрено
приоритетные направления его совершенствования в ближайшей перспективе.
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The article deals with the functioning peculiarities of the social partnership system, its role
and place in the national economy. The author also analyzes the development trends of
social partnership in Ukraine and presents the priority directions of its improvement in near-
term outlook.
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Вступ. У сучасному світі соціальне партнерство є одним з найважливіших
чинників організації ринкової економіки та одним із суттєвих аспектів взаємодії
між людьми в процесі виробництва і суспільного життя. В Україні становлення й
розвиток системи соціального партнерства відбувається одночасно з формуванням
ринкової економіки, правової держави, громадянського суспільства та їх інститу-
тів. Тому на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки актуальними є ви-
значення особливостей формування соціального партнерства в Україні, виявлення
недоліків функціонування і розробка напрямів його подальшого вдосконалення.

Актуалізація проблеми обумовлена також неможливістю простого копіювання
досвіду передових країн у розвитку соціального партнерства в Україні. Тому важ-
ливим є вивчення та використання у вітчизняній практиці передового досвіду фо-
рмування системи соціального партнерства розвинутих країн та врахування усіх її
переваг при побудові власної.

Питанням соціального партнерства багато уваги приділяють у своїх наукових
працях вітчизняні й іноземні вчені, а саме: Баккаро Л., Борисов В., Лібнер С.,
Одонолл Р., Сімоні М., Фолкнер Г., Грішнова О., Колот А., Новиков В., Осовий Г.,
Ситник О. та інші. Водночас, недостатньо вивченими залишаються проблеми фо-
рмування та функціонування системи соціального партнерства, її значення і особ-
ливостей розвитку в Україні.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей становлення
і сучасних тенденцій розвитку соціального партнерства в Україні.

Результати дослідження. Концепція соціального партнерства вперше затвер-
дилася в науковій літературі, політичній риториці і законодавчій практиці ряду
європейських держав (Нідерланди, Австрія, Німеччина, Швеція) в 1970-ті роки як
результат багатолітнього пошуку ефективних форм регулювання соціально-
трудових відносин. У наш час соціальне партнерство у загальному трактуванні
розглядається як форма регулювання соціально-правових відносин між соціаль-
ними суб’єктами через розроблення і реалізацію спільних соціально-трудових до-
говорів, програм чи угод на визначені терміни [6, с. 83].

Професор Колот А.М. визначає соціальне партнерство як систему відносин у
соціально-трудовій сфері, яка спрямована на узгодження та захист інтересів най-
маних працівників і роботодавців [5, с. 26]. На думку професора Грішнової О.А.,
соціальне партнерство — це система взаємозв’язків між найманими працівника-
ми, трудовими колективами, професійними спілками, з одного боку, роботодав-
цями та їх об’єднаннями — з другого, і державою та органами місцевого самовря-
дування — з третього, їхніми представниками та спільно створеними органами з
регулювання соціально-трудових відносин, які полягають у взаємних консульта-
ціях, переговорах і примирних процедурах на взаємоузгоджених принципах для
дотримання прав та інтересів працівників, роботодавців і держави [2, с. 238].

Ми поділяємо думки провідних вчених у сфері соціально-трудових відносин та
трактуємо соціальне партнерство як взаємовідносини між суб’єктами системи в
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особі держави, роботодавців та профспілок, які співпрацюючи на різних рівнях
(національному, галузевому, територіальному, локальному) покликані забезпечу-
вати дотримання прав та гарантій, а також реалізацію основних функцій означе-
них суб’єктів у сфері їх діяльності.

Становлення і розвиток соціального партнерства в Україні забезпечується ство-
ренням системи соціального партнерства, що являє собою складне і динамічне утво-
рення структурно-організаційних елементів (суб’єктів, форми угод, нормативно-
правового забезпечення), форм, ідеології, культури, принципів, методів, засобів, так-
тики, технологій взаємовідносин, об’єднаних певним механізмом (рис. 1). Ця система
постійно знаходиться під дією, з одного боку, регулюючого впливу соціальної систе-
ми, а, з іншого боку — впливу стихійних чинників соціального життя.
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Рис. 1. Структурно-логічна схема системи соціального партнерства*
*складено авторами
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Як бачимо з рис. 1, соціальне партнерство в Україні реалізується на принципах
біпартизму та трипартизму. На національному, галузевому та територіальних рів-
нях учасниками соціального партнерства є держава (в особі кабінету міністрів
України, відповідних органів виконавчої влади), органи місцевого самоврядуван-
ня, профспілки, організації роботодавців та їх об’єднання. На локальному рівні
(на рівні підприємств, установи, організації) у врегулюванні трудових та соціаль-
но-економічних відносин беруть участь дві сторони — профспілки та роботодавці.

Діє соціальне партнерство через систему взаємних консультацій, переговорів,
угод на державному, галузевому, територіальному рівнях, укладання колективних
договорів на підприємствах або у їхніх підрозділах, укладання індивідуальних
трудових контрактів між роботодавцем та працівником, а також через систему ви-
рішення трудових спорів, узгодження й захисту інтересів сторін.

Якщо роль держави та об’єднань роботодавців останніми роками проявляється
досить стабільно — приймаються нормативно-правові акти (наприклад, Закон Украї-
ни «Про соціальний діалог» від 2010 р.), консолідуються зусилля роботодавців
України, що направлені на покращення ділового середовища, то щодо ролі третьої
сили системи соціального партнерства — профспілок виникає низка запитань.

Довгостроковими цілями діяльності профспілок мають бути: забезпечення по-
вної зайнятості; покращення умов праці; стабільне зростання заробітної плати;
стабільність угод між роботодавцями й найманими працівниками, подальше вдос-
коналення їх змісту та інше [1, с. 72]. Втім, вітчизняні профспілкові організації, на
думку професора Колота А.М., на відміну від зарубіжних профцентрів, втратили
вміння працювати «на вулиці», бути у гущі трудящих. Натомість вони віддають
перевагу «бюрократичним іграм», кабінетній роботі, забуваючи, що соціальний
діалог, не підкріплений реальною роботою. Реальністю української профспілкової
практики є й те, що профспілкові лідери дедалі більше «вбудовуються» в провла-
дні структури, представляючи інтереси не стільки найманих працівників, як пар-
ламентських партій та інших структур, що наближені до влади [7, с. 483].

За цих умов довіра найманих працівників до профспілок, їх ролі як соціальних
партнерів загалом стала швидко знижуватися. Проведене соціологічною службою
Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Ра-
зумкова з липня 2000 року по березень 2013 року дослідження для визначення
ставлення населення до сучасного українського профспілкового руху засвідчило,
що в середньому лише 5,7% опитаних громадян повністю довіряють профспілко-
вому руху (рис. 2).

Рис. 2. Результати соціологічного опитування
«Чи довіряєте Ви профспілкам?» (динаміка, 2000—2013)*

*побудовано на основі даних [8]
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Зниження авторитетності профспілок відбулося, по-перше, з появою приватної
власності і зростанням залежності долі працівників від волі власників підпри-
ємств, по-друге, завдяки неконструктивній, угодницькій позиції частини старих
профспілок, що залишилися придатком до держави. Докорінного реформування
таких профспілок не відбулося. Переобтяжені майновим комплексом, що залиши-
вся у спадщину від колишнього Союзу РСР, профспілки виявилися не здатними
до того, щоб провести реструктуризацію в інтересах людини праці і утримати
свою колишню вагому роль.

Зважаючи на критичну ситуацію щодо ролі профспілок у системі соціального
партнерства, логічним і правомірним є постановка питання щодо того, чи немає в
суспільстві інших сил, які реально, прямо чи опосередковано здатні зайняти місце
(і можливо займають) у соціальному діалозі.

У більшості країн Європейського Союзу за період свого існування трипартист-
ські інститути видозмінилися: у «класичну» трипартистьку систему відносин між
державою та організованими інтересами був інкорпорований ще один суб’єкт —
організації та рухи громадянського суспільства [3]. Наприклад, постійне предста-
вництво громадських організацій у тристоронніх органах соціального партнерства
або безпосередньо, або через роботу в окремих комітетах передбачено у Мальті та
Естонії [9]; у Франції членами національного органу соціального партнерства є
представники об’єднань громадян — кооперативних організацій, організацій вза-
ємодопомоги, сімейних асоціацій [4].

Відтак, перспективним напрямом розвитку системи соціального партнерства в
Україні може стати перехід до «квадратизму». Професор Колот А.М., зокрема,
відзначає, що нині має місце прояв вибудови чотиристоронньої співпраці, де чет-
вертою силою, на його думку, виступають політичні партії. Саме вони можуть
стати новою силою у системі соціального партнерства, оскільки програмні доку-
менти та місія як партій так і профспілок значною мірою співпадають [7, с. 485].

Втім, політичні партії з огляду на цілий ряд обставин не можна вважати суб’єктом
класичного соціального діалогу, адже цим громадським організаціям заборонена без-
посередня діяльність в трудових колективах, які є первинною ланкою соціального
партнерства. Втім, не можна заперечувати реальну участь політичних партій, особли-
во парламентських, в інституті соціального партнерства [7, с. 486].

Пріоритетними інструментами у розвитку системи соціального партнерства в
Україні повинні виступати інструменти, що носять практичний (прикладний) ха-
рактер. У їх числі: оцінка економічної ефективності (рентабельності) соціальних
інвестиційних програм господарюючих суб’єктів та органів державної влади, роз-
робка програм державного стимулювання соціально-відповідальних господарюю-
чих суб’єктів, участь працівників в управлінні організацією.

Висновки. Досвід країн, які мають вагомі здобутки на шляху соціального роз-
витку, засвідчує необхідність розширення порядку денного соціального діалогу,
складовою якого має бути, зокрема, формування державної соціально-економічної
політики обговорення та прийняття антикризових заходів, сприяння підвищенню
соціальної відповідальності інститутів суспільства; формування умов щодо під-
вищення соціальної згуртованості на різних рівнях ієрархічної структури суспіль-
ства.

Означене вище має сприяти становленню у суспільстві консенсусу з питань
соціально-економічного розвитку, утвердженню атмосфери співробітництва, дові-
ри й відповідальності.

Резюмуючи, відзначимо, що при формуванні різних соціальних технологій в
державі необхідне дотримання балансу інтересів населення, держави і бізнесу.
Формування партнерських відносин у соціально-трудовій сфері дозволить не
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тільки домогтися стійкості економічного зростання, вдосконалення структури
економіки і підвищення рентабельності господарюючих суб’єктів, але і відновити
соціальну стабільність у суспільстві, підвищивши тим самим економічну і націо-
нальну безпеку всієї країни.
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Стаття присвячена визначенню основних механізмів взаємовпливу демографічних
процесів в Україні та розвитку людського потенціалу у трансформаційний і пост-
трансформаційний періоди та розробці рекомендацій щодо пріоритетних напрямів
вирішення демографічних проблем як чинника розвитку людського потенціалу.

Статья посвящена определению основных механизмов взаимовлияния демографичес-
ких процессов в Украине и развития человеческого потенциала в трансформационный
и посттрансформационный периоды и выработке рекомендаций относительно при-
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