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ВСТУП
Одним з базових принципів функціонування су-

часного демократичного суспільства, а також важ-
ливим інструментом реалізації регіональної соціаль-
ної політики держави, який використовується для по-
передження та розв'язання соціальних конфліктів є
соціальне партнерство. Необхідність формування
нових механізмів узгодження інтересів різних соці-
альних груп обумовлено складними соціальними на-
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слідками розвитку ринкових відносин. Конституцій-
не закріплення статусу України як соціальної дер-
жави передбачає необхідність проведення активної
політики з метою забезпечення прав усіх членів сус-
пільства на достойне існування, соціальний захист,
участь в управлінні виробництвом, задля підтримки
стабільного соціально-економічного становища та
пом'якшення соціальної нерівності. Для забезпечен-
ня соціальної стабільності та налагодження конст-
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руктивного соціального партнерства особливе зна-
чення має розвиток соціального діалогу, який пред-
ставляє собою процес визначення та зближення по-
зицій, досягнення спільних домовленостей та прий-
няття узгоджених рішень сторонами соціального діа-
логу, які представляють інтереси працівників, робо-
тодавців та органів виконавчої влади і органів місце-
вого самоврядування з питань формування реалі-
зації державної соціальної та економічної політики
регулювання трудових, соціальних, економічних
відносин.

Основні теоретичні підходи до формування соц-
іальної політики та практичні напрями її реалізації в
регіонах України досліджувались та розроблялись
багатьма вітчизняними вченими. Серед них: В. Бідак,
Н. Борецька, О. Воронін, В. Воротін, В. Дерега,
Н. Діденко, Л. Ільчук, А.Крупнік, Е. Лібанова, О. Па-
лій, І.  Рудкевич, В. Скуратовський, В. Тертичка,
П. Шевчук, Н. Школьна.

Однак, недостатньо приділялося уваги вивченню
питань інструментів реалізації регіональної соціаль-
ної політики, що визначає актуальність даної статті.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Уточнити сутність соціального партнерства та со-

ціального діалогу. Визначити систему різних форм
здійснення соціального діалогу. Запропонувати за-
ходи удосконалення системи соціального партнер-
ства як інструменту реалізації регіональної соціаль-
ної політики.

РЕЗУЛЬТАТИ
Соціальне партнерство характеризує як (у вузь-

кому сенсі) особливий тип соціально-трудових відно-
син, властивий ринковій економіці, що на основі
рівноправної співпраці найнятих робітників і праце-
давців здатний забезпечувати оптимальний баланс і
реалізацію їх основних інтересів, так і (в широкому
сенсі) специфічний тип суспільних відносин між
різними соціальними групами, а також відповідний
механізм стосунків між державними органами, пред-
ставниками трудящих і працедавцями. При цьому
йдеться не про тотожність або злиття інтересів, а про
досягнення їх оптимального балансу, про створен-
ня умов, за яких власник забезпечуватиме собі ста-
більне отримання прибутку, а найнятий робітник —
гідні умови свого існування, відповідні певній якості
життя [1].

Для регіонів України становлення ефективної си-
стеми соціального партнерства на сьогодні є акту-
альним завданням унаслідок наявності високого
рівня соціальної напруженості, а саме: високого
рівня протестних настроїв.

Треба відмітити, що специфіка протестних на-
строїв, є індикатором низької ефективності держав-
ної соціальної та економічної політики в Україні та
її регіонах. В той же час, досвід свідчить, що соці-
альний діалог скрізь, де він розпочинався, поступо-
во перетворювався на найперспективніший метод
формування відносин між найманими працівниками
та роботодавцями, і більш ширше — між ними та дер-
жавою.

Сутністю соціального діалогу є встановлення фо-
руму для представлення і узгодження інтересів між
окремими його учасниками. Обсяг та форма участі
партнерів може бути різною, йдеться про будь-які
форми регулярних контактів та узгоджень між орга-
нами державної влади, роботодавцями та працівни-
ками. Сама назва соціального діалогу вказує — те,
що відбувається в його рамках, базується, насампе-
ред, на взаємній комунікації між партнерами.

Різноманітний досвід розвитку соціального парт-
нерства в розвинутих країнах підтверджує його
ефективність і все більше відіграє у цих країнах роль
ефективного чинника соціальної стабілізації та
стійкості. В світі реалізується дві моделі соціально-
го партнерства — трипартизм і біпартизм. У тих краї-
нах, де роль держави в регулюванні трудових відно-
син невелика (США, Канада, Великобританія), прак-
тикується двостороння співпраця між об'єднанням
роботодавців і організаціями найманих працівників.
Держава за такої соціальної моделі виступає лише в
ролі арбітра або посередника при виникненні соц-
іальних конфліктів. За системи трипартизму у вре-
гулюванні соціально-трудових відносин беруть од-
наково важливу участь три сторони: організації, що
представляють інтереси найманих працівників, об-
'єднання роботодавців та держави. На сьогодні
найбільш розвинена система соціального партнер-
ства трипартизму існує у таких європейських краї-
нах, як Німеччина, Швеція, Австрія.

В Україні соціальний діалог реалізується в ме-
жах некорпоративної  моделі трипартизму та
здійснюється між профспілками, організаціями ро-
ботодавців і органами державної влади та спрямо-
ваний на врахування інтересів працівників і робото-
давців шляхом взаємних консультацій, переговорів,
узгоджувальних процедур з метою досягнення сто-
ронами домовленостей та прийняття спільних рішень
на національному (у тому числі в межах певного виду
економічної діяльності — галузевому), територіаль-
ному та локальному (підприємство, установа, орган-
ізація, транснаціональна корпорація) рівнях на три-
сторонній або двосторонній основі.

Однією з умов функціонування соціального діалогу
є наявність інститутів, які по своїй суті є цілісністю пра-
вових форм здійснення соціального діалогу між упов-
новаженими суб'єктами, які представляють робото-
давців, працівників та державні органи.

Першим кроком на шляху формалізації соціаль-
ного діалогу в Україні стало створення в 1991 році,
відповідно до Закону України "Про зайнятість насе-
лення" Координаційного комітету сприяння зайня-
тості населення, сформованого на тристоронній ос-
нові, на державному та регіональному рівнях. У 1993
році Президентом України підтримано пропозицію
профспілок і створено Національну раду соціально-
го партнерства, як консультативно-дорадчий орган
для узгодження інтересів найманих працівників, ро-
ботодавців і держави.

На сьогодні сторонами соціального діалогу в Ук-
раїні є:

— на національному рівні — профспілкова сто-
рона, суб'єктами якої є всеукраїнські професійні
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спілки та їх об'єднання, сторона роботодавців, суб-
'єктами якої є всеукраїнські об'єднання організацій
роботодавців та їх об'єднання; сторона органів ви-
конавчої влади, суб'єктами якої є Кабінет Міністрів
України; а в межах певного виду економічної діяль-
ності суб'єктами, як правило, всеукраїнські проф-
спілки і всеукраїнські об'єднання організацій робо-
тодавців ,  створені за галузевою ознакою, та
профільні міністерства (державні комітети, департа-
менти);

— на територіальному рівні — профспілкова сто-
рона, суб'єктами якої є професійні спілки відповід-
ного рівня з відповідним статусом, та організації
професійних спілок, їх об'єднань, які діють на тери-
торії відповідної адміністративно-територіальної
одиниці; сторона роботодавців, суб'єктами якої є
організації роботодавців та їх об'єднання, що діють
на території відповідної адміністративно-територі-
альної одиниці; сторона органів виконавчої влади,
суб'єктами якої є місцеві органи виконавчої влади,
що діють на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці; на території відповідної ад-
міністративно-територіальної одиниці стороною
соціального діалогу можуть бути органи місцевого
самоврядування в межах повноважень, визначених
законодавством;

— на локальному рівні — сторона працівників,
суб'єктами якої є первинні профспілкові організації,
а в разі їх відсутності — вільно обрані представники
(представник) працівників, та сторона роботодавця,
суб'єктами якої є роботодавець та/або уповнова-
жені представники роботодавця.

Мета соціального діалогу відрізняється залежно
від його змісту. Її можна представити у формі пірамі-
ди, в основі якої буде широкий спектр питань, з яких
соціальні партнери просто обмінюються інформацією
без бажання впливати на позиції один одного. З обме-
женої кількості інших питань партнери надають пере-
вагу консультуванню один з одним з метою зближен-
ня своїх позицій. Лише дуже вузький спектр питань
зазвичай є предметом справжніх переговорів з метою
досягнення домовленості, найчастіше у формі комп-
ромісу, прийнятного для всіх сторін [2].

В Україні склалася певна система різних форм
здійснення соціального діалогу в залежності від по-
ставленої мети, зокрема:

— обмін інформацією (на постійній основі дер-
жавні органи інформують сторони профспілок та ро-
ботодавців про стан виплати заробітної плати, ри-
нок праці, відбувається взаємне інформування про
хід виконання досягнутих домовленостей, укладених
угод тощо);

— участь повноважних представників всеукраї-
нських профспілок та їх об'єднань і всеукраїнських
об'єднань організацій роботодавців у засіданнях Ка-
бінету Міністрів України та урядових комітетів під
час розгляду питань, що стосуються соціально-тру-
дової сфери;

— попередні консультації органів влади з всеук-
раїнськими профспілками та їх об'єднаннями і все-
українськими об'єднаннями організацій робото-
давців перед прийняттям рішень;

— участь соціальних партнерів у розробленні та
громадській експертизі проектів законодавчих актів,
державних програм соціально-економічного розвит-
ку тощо (створення тристоронніх робочих і експер-
тних груп, парламентські та громадські слухання,
круглі столи);

— колективні переговори з укладення Генераль-
ної угоди;

— участь у тристоронніх органах (Національна
тристороння соціально-економічна рада, Українсь-
кий координаційний комітет сприяння зайнятості на-
селення, правління фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування).

Отже, в Україні на сьогодні створено необхідні
інституційні — законодавчі та організаційні — ме-
ханізми функціонування системи соціального парт-
нерства, але треба зазначити, що в цілому даний ме-
ханізм має здебільшого формальний характер і
істотно не впливає на покращення соціальної ситу-
ації в країні та зниження рівня соціальної напруги.
Наступним кроком після створення інституційної ос-
нови для соціального діалогу має стати налагоджен-
ня системи соціального партнерства як повсякден-
ної практики соціально-економічного життя в регіо-
нах.

Вважаємо, що існуюча модель соціального діа-
логу в регіонах України є досить складною і громіз-
дкою. Розглянуті рівні партнерства вважаються обо-
в'язковими і повинні бути однаково розвиненими.
Життєздатність моделі соціального діалогу може за-
безпечити тільки гармонізація соціальних відносин
у трикутнику "профспілки — об'єднання робото-
давців — державні інституції", які на сьогодні є не-
рівноправними.

Безсумнівно, що в соціальному діалозі в регіо-
нах України домінують державні інституції, зокре-
ма на органи законодавчої влади, центральної ви-
конавчої та місцевої влади покладено функцію нор-
мативно-правового забезпечення проведення соц-
іального діалогу та внесення необхідних змін до за-
конодавства; встановлення тарифів, рівня мінімаль-
ної заробітної плати, соціальних пільг і гарантій;
розробки цільових програм соціально-економічно-
го розвитку національного, регіонального, галузе-
вого рівнів та подальшої реалізації державної пол-
ітики у сфері регулювання соціально-економічних
відносин. Крім цього, можемо відмітити надмірну за-
регульованість відносин між державними інституці-
ями та роботодавцями та переобтяження останніх
фіскальними та адміністративними процедурами.

У той же час використання в Україні трипартис-
тської моделі соціального партнерства досить від-
чутно нівелює роль держави як гаранта соціально-
економічних та трудових прав громадян, оскільки
рівноправне членство в соціальному діалозі в пев-
них випадках сприяє перетворенню держави із за-
хисника загальнонаціональних інтересів на захисни-
ка власних корпоративних інтересів, що не дає мож-
ливості виконувати функції загальнонаціонального
арбітра соціального діалогу.

З іншого боку необхідно відмітити слабкість
профспілок як представника та захисника інтересів
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працівників, а отже, і сторони соціального діалогу.
Основними причинами цього є неконсолідованість та
неоднорідність профспілок, зокрема існування "тра-
диційних" та "незалежних" їх видів. Так, Федерація
профспілок України, яка відноситься до "традицій-
них" профспілок, має розгалужену структуру, охоп-
лює більшість видів економічної діяльності та во-
лодіє значним ресурсним потенціалом, а отже, є до-
сить впливовою при формуванні соціального діало-
гу в Україні. В той же час спостерігається загальна
тенденція переважної більшості таких профспілок до
співробітництва з адміністраціями підприємств, а не
відстоювання прав і інтересів працівників.

На відміну від "традиційних" профспілок, "неза-
лежні" не мають тривалого періоду функціонування,
малопотужні та обмежені в ресурсах, і відповідно не
можуть брати повноцінної участі у соціальному діа-
лозі оскільки не досягають передбачених Законом
України "Про соціальний діалог в Україні" критеріїв
репрезентативності. Крім цього, ряд громадян у
країні з тієї чи іншої причини перебувають поза сис-
темою профспілок, або належать до не легалізова-
них чи репрезентативних профспілок, що позбавляє
їх права захисту.

Зазначена слабкість профспілок негативно впли-
ває на ефективність процесу ведення колективних
переговорів, сприяє закріпленню на національному
рівні низьких соціальних стандартів, оскільки саме
головними цілями діяльності профспілок є забезпе-
чення повної зайнятості, покращення умов праці,
стабільне зростання заробітної плати, стабільність
угод між роботодавцями й найманими працівниками,
подальше вдосконалення їх змісту. Захисні можли-
вості профспілок у цих питаннях на сьогодні повною
мірою не використовується, що негативно відби-
вається на авторитеті профспілкових організацій.
Крім цього, вкрай обмежено використовуються мож-
ливості регулювання соціально-трудових відносин за
допомогою вдосконалення колективних договорів;
незважаючи на високий відсоток працівників, охоп-
лених дією колективних угод, соціологічні дослід-
ження засвідчують поширене формальне ставлення
до їх укладання, необізнаність третини працівників
про їх зміст або стан виконання [3].

Отже, доцільним є реформування діяльності
профспілок у напрямі розробки нової концепції роз-
витку профспілкового руху в Україні, яка б містила
нові підходи до розбудови профспілкових органі-
зацій, механізми та інструменти для здійснення
ефективної соціальної політики в трудовій сфері
України. Серед основних напрямів реформування
діяльності профспілок виділяють такі: розширення
суспільної бази своєї діяльності за рахунок поширен-
ня реального членстві трудящих у профспілках з
метою створення громадянської основи для забез-
печення соціальної безпеки людини, її надійного
соціального захисту; активізація трудового потенц-
іалу громадян на основі посилення трудової моти-
вації, подолання деструктивних явищ, що пошири-
лися у трудові сфері в період кризи; реалізація
функцій захисту прав та інтересів працівників у со-
ціально-трудовій сфері; розробка пакета рекомен-

дацій щодо правил і процедур соціальної діяльності,
відповідальності роботодавців і профспілок на рівні
підприємств та регіонів та інші [3].

Вважаємо за доцільне надати профспілкам до-
даткові права та повноваження у сфері захисту інте-
ресів найманих працівників та ведення соціального
діалогу у напряму внесення до чинного трудового за-
конодавства, зокрема до Закону України "Про проф-
спілки, їх права та гарантії діяльності", Кодексів за-
конів про працю України, норми щодо обов'язково-
го узгодження із профспілками рішень, які стосують-
ся найважливіших для працівників питань — зміни
умов праці, звільнення або скорочення працівників
тощо. Також необхідно розглянути питання про
доцільність перегляду передбачених Законом Украї-
ни "Про соціальний діалог" критеріїв репрезентатив-
ності профспілок, зокрема знизити мінімальну за-
гальну чисельність їх членів, а також показники га-
лузевої й територіальної розгалуженості, необхідні
для участі у колективних переговорах з укладання
колективних договорів і угод, органах соціального
діалогу, міжнародних заходах.

Третя сторона соціального діалогу в Україні —
сторона роботодавців — на сьогодні є найбільш
сильною та впливовою. Наявні матеріальні та кад-
рові ресурси дозволяють стороні роботодавців всу-
переч задекларованій у Статті 3 Закону України "Про
соціальний діалог в Україні" рівноправності суб'єктів
соціального діалогу використовувати передбачені
українським законодавством механізми та інститу-
ти соціального партнерства на свою користь. У про-
цесі соціального діалогу організації роботодавців
зосереджені насамперед на відстоюванні власних
корпоративних економічних інтересів. Значною про-
блемою є те, що серед організацій роботодавців є
такі, яким чинним законодавством надано право реп-
резентувати сторону у соціальному діалозі, як заз-
началося вище, та на інші; на ті організації, які пред-
ставляють крупний капітал та організації середньо-
го і малого бізнесу. Зрозуміло, що ті організації, які
представляють крупний капітал, мають більше мож-
ливостей відстоювання саме корпоративних інте-
ресів на рівні держави та профспілок, що породжує
перекіс у соціальному діалозі в бік сторони робото-
давців.

Однією з причини зазначеної ситуації є низький
рівень соціальної толерантності та відповідальності
вітчизняного бізнесу, що впливає на низьку ефек-
тивність соціального діалогу та породжує значні кон-
флікти у сфері соціально-трудових відносин. Зокре-
ма треба виділити випадки порушення прав найма-
них працівників у процесі працевлаштування та ук-
ладання трудового договору, серед яких необгрун-
товані відмови працівнику, який має відповідний
рівень освіти, кваліфікації, досвіду в прийнятті на
роботу, надання трудовому договору статусу стро-
кового у випадках, коли він не може бути укладений
на певний термін, і, відповідно, має бути безстроко-
вим; низький рівень оплати праці найманих праців-
ників та заборгованість із виплати заробітної плати;
практика застосування вимушеної неповної зайня-
тості, роботи в умовах неповного робочого дня,
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відпустки без збереження заробітної плати; практи-
ка незаконних звільнень працівників або звільнень
без "поважної причини" та інші.

Зазначене вимагає розробки концепції та поши-
рення практики соціально-відповідального бізнесу в
регіонах України. Є доцільним передбачити додат-
кові форми стимулювання соціально-відповідальної
поведінки бізнесу. Вважаємо перспективним ухва-
лення корпораціями соціальних кодексів, в яких
йдеться про основні напрямі діяльності за лініями
соціальної відповідальності як всередині корпо-
рацій, так і ззовні. Також можливо застосування за-
ходів заохочення до публікації щорічних соціальних
звітів за міжнародними стандартами, обов'язковою
умовою яких є незалежний аудит.

Важливою умовою ефективного ведення соц-
іального діалогу є високий рівень дієздатності його
сторін. Як свідчить національний та зарубіжний
досвід, бажана дієздатність може бути досягнута
завдяки дотриманню наступних вимог: соціальний
діалог повинен вестися на основі принципів трипар-
тизму або біпартизму; організаційні структури пред-
ставницьких органів (сторін) роботодавців (влас-
ників), найманих працівників повинні бути рівнознач-
ними; сторони соціального діалогу повинні бути
рівноправними, компетентними та відповідальними
за виконання прийнятих компромісних рішень; кож-
на сторона повинна володіти високим рівнем куль-
тури поведінки при веденні переговорів; соціальний
діалог повинен грунтуватися на п'яти головних соц-
іальних процесах: об'єднання, визнання, комунікації,
взаєморозуміння, довіри.

Ідеальна модель соціального діалогу повинна
бути гнучкою, щоб вона могла швидко пристосува-
тися до необхідності змін міжнародної конкуренції,
національної економіки та політичної ситуації.

Україна на сьогодні повинна виробити власну мо-
дель соціального діалогу, яка б базувалася на особ-
ливостях соціальної взаємодії в країні, та врахову-
вати позитивний досвід розвинутих країн, які запро-
вадили інструменти соціального діалогу та сформу-
вали дієві механізми узгодження соціальних інте-
ресів.

ВИСНОВКИ
Отже, подальший розвиток соціального партнер-

ства та соціального діалогу в регіонах України мож-
ливий за таких умов:

— вивчення зарубіжного досвіду застосування
моделей соціального діалогу та адаптація кращого
досвіду у вітчизняній практиці;

— формування якісної нормативно-законодавчої
бази в сфері регулювання соціального діалогу та уз-
годження його з міжнародними нормами, стандар-
тами та зобов'язаннями;

— забезпечення оптимального балансу націо-
нальних, корпоративних і приватних інтересів задля
досягнення компромісів, домовленостей у процесі
соціального діалогу на всіх рівнях;

— забезпечення громадського контролю за про-
цесом обговорення та прийняття рішень у різних
формах соціального діалогу, а також за реалізацією

державної політики у сфері соціального партнер-
ства;

— забезпечення на всіх рівнях соціального діа-
логу (національному, територіальному, галузевому,
локальному) рівноправної участі його представників:
роботодавців, робітників і представників органів
державної влади;

— вирівнювання важелів впливу всіх сторін соц-
іального діалогу, налагодження системи стримувань
і противаг між ними;

— посилення відповідальності всіх сторін соц-
іального діалогу за дотриманням норм законодав-
ства про соціальний діалог, генеральних і колектив-
них угод та колективних договорів на рівні підприє-
мства;

— розбудова кадрового потенціалу, покращен-
ня організаційного забезпечення та матеріально-тех-
нічної бази для організації соціального діалогу на
всіх рівнях;

— організація державою спеціальних програм з
навчання та перенавчання сторін соціального парт-
нерства; розповсюдження заходів зі створення
відповідного психологічного клімату, який би спри-
яв усвідомленню спільності інтересів; проведення
заходів з розвитку корпоративної етики та соціаль-
ної відповідальності.
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