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Ястремська о. М., Попова А. А. Здійснення соціально-трудових відносин на засадах соціального партнерства
Мета статті полягає в дослідженні соціального партнерства як необхідної умови подолання суперечностей у сфері соціально-трудових від-
носин,  розкритті змісту поняття «соціальне партнерство», виявленні факторів та умов, які впливають на ефективність його здійснення між 
працівниками, роботодавцями і державою, а також  визначенні показників, за якими доцільно оцінювати рівень прояву соціального партнерства. 
У результаті дослідження було виділено основні кількісні та якісні показники, що дозволить здійснювати моніторинг існуючого стану соціаль-
ного партнерства в умовах конкретного підприємства і державний контроль за прийняттям управлінських рішень в умовах досить рухомої 
системи соціально-трудових відносин. У перспективі подальші дослідження у даному напрямі мають бути спрямовані на розвиток теоретичних 
засад і напрацювання дієвих механізмів регулювання соціально-трудових відносин.
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Цель статьи заключается в исследовании социального партнерства как 
необходимого условия преодоления противоречий в сфере социально-
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нерство», выявлении факторов и условий, влияющих на эффективность 
его осуществления между работниками, работодателями и государством, 
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уровень проявления социального партнерства. В результате исследования 
были выделены основные количественные и качественные показатели, что 
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нейшие исследования в данном направлении должны быть ориентированы 
на развитие теоретических основ и наработку действенных механизмов 
регулирования социально-трудовых отношений.
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Одним із базових принципів функціонуван-
ня сучасного демократичного суспільства та 
важливою умовою для переходу до соціально-

орієнтованої економіки є соціальне партнерство, у яко-
му людина виступає головним чинником соціального 
прогресу та економічного зростання, а задоволення її 
інтере сів забезпечується як першочергове завдання дер-
жави. Основною сферою реалізації соціального партнер-
ства є сфера соціально-трудових відносин, які займають 
важливе місце у справі врегулювання національного 
ринку праці на засадах його соціалізації.

Питаннями соціального партнерства займалися 
такі зарубіжні та вітчизняні науковці, як: А. Андрющен-
ко, С. Бакуменко, С. Багрич, Ф. Гайдуліна, Д. Гелбрейт, 
Л. Гордон, Н. Данакін, П. Друкер, В. Жуков, Б. Ільченко, 
А. Колот, В. Корженко, Т. Ляшенко, С. Мельник, Д. Нелі-
па, Н. Нижник, Г. Осовий, О. Палій, Л. Пашко, Г. Семігін, 
В. Скуратівський, В. Смольков, В. Сперанський, В. Хмі-
льовський, С. Українець, М. Шевченко та інші. У науко-
вій літературі приділено достатньо уваги вивченню ролі 
та функцій соціального партнерства як ефективного ін-
струменту соціального управління, але не зформовано 
єдиної системи показників, за якими треба визначати 
його рівень. 

Мета статті полягає у дослідженні соціального 
партнерства як необхідної умови подолання супереч-
ностей у сфері соціально-трудових відносин, розкрит-
ті змісту поняття «соціальне партнерство», виявленні 
факторів та умов, які впливають на ефективність його 
здійснення між працівниками, роботодавцями і держа-
вою, а також визначенні показників, за якими доцільно 
оцінювати рівень прояву соціального партнерства.

Як зазначає Н. І. Єсінова, ідея соціального парт-
нерства і розвиток її в Україні привертають дедалі біль-
шу увагу представників різних суспільних прошарків, 
оскільки досвід індустріально розвинутих країн свід-
чить про необхідність співробітництва найманого пра-
цівника, роботодавця і держави [1, с 93]. Відносини со-
ціального партнерства реалізуються перш за все через 
розвиток системи найманої праці з надійним соціаль-
ним страхуванням, забезпечення гідних умов праці та 
охорони здоров’я, а також гарантії зайнятості. У зв’язку 
з цим соціальне партнерство виступає як важливий ін-
струмент реалізації соціальної політики держави та не-
обхідна складова до подолання суперечностей, що ви-
никають між сторонами соціально-трудових відносин: 
працівником, роботодавцем і державою.

Новітні технології, комп’ютеризація і автомати-
зація виробництва ведуть до зменшення частки про-
стої праці та збільшення частки складної, творчої праці. 
За таких умов відбувається зміна ролі працівника в 
процесі виробництва та стає майже неможливим при-
мушування до високоефективної праці, бо його треба 
заохочувати. Це заохочення, як показує досвід Японії, 
Західної Європи, здійснюється шляхом залучення пра-
цівників до участі в управлінні виробництвом, в осно-
ві якого полягає соціальне партнерство, що виступає 
складовим елементом суспільного життя та запорукою 
соціально-економічної стабільності країни.

Основні положення соціального партнерства за-
кладені в низці законодавчих актах: Конституції Украї-
ни, у Законах України «Про соціальний діалог в Украї-
ні», «Про колективні договори і угоди», «Про організа-
ції роботодавців» і «Про порядок вирішення колектив-
них трудових спорів (конфліктів)», а також у нормах і 
положеннях конвенцій і рекомендаціях Міжнародної 
організації праці. 

Так, у Статті 1 Закону України «Про організації ро-
ботодавців» соціальне партнерство визначене як систе-
ма колективних відносин між найманими працівниками, 
роботодавцями та виконавчою владою, що виступають 
сторонами соціального партнерства у ході реалізації їх 
соціально-економічних прав та інтересів [2, с. 29]. Отже, 
соціальне партнерство є специфічною формою соціаль-
них відносин, у яких суб’єктами в сучасному суспільстві 
виступають: держава, наймані працівники в особі проф-
спілок і роботодавці.

У словнику-довіднику «соціальне партнерство» 
визначається як специфічний тип суспільних відносин, 
притаманних суспільству з цивілізованим економічним 
ринком [3, с. 557]. Він характеризується наявністю від-
носин між сторонами, суб’єктами, що мають разом із 
спільними інтересами, і кардинально різні, наразі про-
тилежні політичні, економічні та соціальні інтереси. 

Найбільш влучне визначення терміна «соціальне 
партнерство», на наш погляд, подає І. Н. Пащенко, яка 
зазначає його як стратегію і практику цивільного не-
конфронтаційного співіснування та як спосіб врегулю-
вання соціальних відносин між тими, хто представляє 
інтереси різних соціальних груп, а також державою,  
в основі якого лежить соціальний діалог [4, с. 185]. Таким 
чином, соціальне партнерство виступає цивілізованим 
методом вирішення соціальних конфліктів на різних 
рівнях – від національного до конкретного підприєм-
ства (роботодавця) і передбачає партнерство між двома 
основними соціальними групами людей: роботодавця-
ми та найманими працівниками на основі узгодження їх 
соціально-трудових інтересів.

Сьогодні, у складних умовах економіки, коли гли-
бока і довготривала економічна криза спричини-
ла загострення соціальних суперечностей, націо-

нальна модель соціального діалогу (через те, що зро-
стання соціальної нерівності та напруги в суспільстві по-
роджує велику кількість проблем у соціально-трудовій 
сфері [5, с. 116]), є недостатньо ефективною. Найкращим 
засобом вирішення протиріч, що виникають у суспіль-
стві з приводу соціально-трудових відносин, є соціальне 
партнерство, яке демонструє можливість забезпечення 
балансу інтересів найманих працівників, підприємців 
і держави на користь усього суспільства. К. О. Гутуряк 
одним із компонентів у цьому тріумвіраті замість дер-
жави ставить владу [6, с. 21], але інтереси влади не спів-
падають з інтересами держави (особливо демократичної 
держави), тому така заміна є недоречною.

Незважаючи на створення в Україні необхідних 
законодавчих механізмів функціонування системи со-
ціального партнерства, для сучасного суспільства ха-
рактерними є такі негативні явища, як рівень корумпо-
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ваності та окремі порушення законів і соціальних норм. 
Кризові процеси, загострюючи суперечності, спричи-
няють наростання конфронтаційності в суспільстві, 
що не сприяє покращенню соціальної ситуації в країні 
та зниженню рівня соціальної напруженості. Тому в су-
спільстві сформувався певний стереотип взаємин між 
працівниками, роботодавцями та урядом, який далекий 
від принципів соціального партнерства.

Наявний рівень конфліктності у сфері соціально-
трудових відносин досить яскраво характеризу-
ється дослідженням, проведеним у грудні 2012 р. 

соціологічною групою «Рейтинг» [7], яке показало, що 
майже 45% опитаних громадян вважають, що в Україні 
назрівають революційні настрої. Основні причини, які 
могли б змусити громадян взяти участь у законних ак-
ціях протесту (мітингах, демонстраціях, пікетуваннях), 
обумовлені не стільки національними, скільки соціаль-
ними чинниками, серед яких підвищення цін на найне-
обхідніше – 42,5%, невиплата зарплат – 34,2%, низький 
рівень заробітної плати – 29,2%, масове скорочення ро-
бочих місць – 26,9% [7].

Реалізація соціального партнерства передбачає: 
 визначення чітких критеріїв соціальної спра-

ведливості, які мають бути забезпечені у про-
цесі соціально-трудових відносин;

 встановлення надійних гарантій захисту інтере-
сів працівників, роботодавців і держави у ме жах 
соціально-трудових відносин;

 встановлення правил і процедур вирішення 
соціально-трудових конфліктів і розірвання 
трудових відносин;

 визначення видів і рівня соціального забезпе-
чення колишніх працівників по завершенню 
трудової діяльності на конкретних підприєм-
ствах та по досягненню пенсійного віку з ура-
хуванням їх трудового внеску.

Усі ці складові є предметом соціального партнер-
ства, що відбувається між працівниками, роботодавця-
ми та державою ще до початку виникнення соціально-
трудових відносин між конкретними роботодавцем та 
працівником і можуть коригуватися протягом трудової 
діяльності працівника з урахуванням займаної посади, 
результатів його діяльності та економічних здобутків 
підприємства (бізнесу).

Крім того, як зазначає І. Н. Пащенко [4, с. 187], 
предметом соціального партнерства є питання забез-
печення зайнятості населення та захисту його від без-
робіття; дотримання техніки безпеки у процесі праці; 
своєчасне отримання заробітної плати, що не нижче за 
прожитковий мінімум; забезпечення нормального ре-
жиму праці і відпочинку; реалізацію прав працівників 
на внесення змін у колективні договори щодо врегулю-
вання соціально-трудових відносин.

Для виконання суспільних функцій щодо реалі-
зації соціального партнерства існують тимчасові та по-
стійні органи, серед яких Український координаційний 
комітет сприяння зайнятості населення; Національна 
рада соціального партнерства; Регіональні ради соці-
ального партнерства. Загалом, соціальне партнерство 

в Україні має спрямованість на: залучення працівників 
до участі в управлінні підприємством; участь у дольовій 
власності і доходах підприємства; укладання угод і ко-
лективних договорів; регулювання соціально-трудових 
відносин; проведення переговорів на національному, 
регіональному та місцевому рівнях.

Л. В. Балабанова серед основних завдань системи 
соціального партнерства визначає такі:

 залучення суб’єктів суспільних відносин до 
управління і подолання на цій основі монополії 
в розподілі створеного продукту;

 посилення мотивації до праці для забезпечення 
високих результатів роботи як необхідної умо-
ви підвищення якості життя;

 усунення непорозумінь та суперечностей щодо 
намірів, які представляють законні інтереси 
кожної із сторін;

 досягнення взаємного прагнення до виконан-
ня намічених програм, що сприятимуть утвер-
дженню в суспільстві соціального миру і злаго-
ди [8, с. 382]. 

При цьому, у процесі реалізації цієї системи ма-
ють бути вирішені такі важливі проблеми, як: форму-
вання нової мотиваційної поведінки суб’єктів суспіль-
них відносин, яка відповідає вимогам конкурентного 
ринку; заснування соціально-трудових відносин, що 
визначають рівноправність усіх форм власності та 
встановлюють недискримінаційні умови формування 
їх вартості; усунення чинників соціальної напруги в 
суспільстві і зменшення на цій основі негативних еко-
номічних наслідків; створення умов для поступового 
формування ефективного власника.

Формування дієвого механізму соціального парт-
нерства, його майбутнє в Україні багато в чому 
залежить від того, як відбудеться розмежуван-

ня й становлення інтересів усіх його учасників, бо для 
повноцінного соціального партнерства необхідно, щоб 
потенційні партнери мали достатньо чітко розмежовані 
інтереси і усвідомлювали їхню відмінність, визнавали 
потребу один в одному й були готовими до конструк-
тивної співпраці. 

Державна політика соціального партнерства реа-
лізується профспілками та організаціями роботодавців 
переважно із використанням парламентських механіз-
мів, які дозволяють діяти через окремі парламентські 
групи чи фракції для лобіювання необхідних законів і 
внесення на розгляд парламенту законопроектів соці-
ального значення в межах права законодавчої ініціати-
ви. На жаль, в Україні у профспілок та організацій ро-
ботодавців відсутнє право законодавчої ініціативи щодо 
врегулювання соціально-трудових відносин. 

Головним чинником реформ як великий власник 
і роботодавець стосовно працівників бюджетної сфери 
виступає держава, від імені якої діють органи вико-
навчої влади на місцях та органи місцевого самовря-
дування. З точки зору реалізації завдань соціального 
партнерства цей діалог не може бути визнаний достат-
ньо ефективним через відсутність умов для найбільш 
повного задоволення інтересів усіх профспілок, вине-
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сення за його рамки конфлікту «роботодавець – пра-
цівник» і незацікавленість роботодавців у виконанні 
соціальних забов’язань.

На сьогодні українська держава продовжує за-
лишатися домінуючим власником і роботодавцем, що 
ускладнює виконання нею функції арбітра між праців-
ником і роботодавцем. У зрілих суспільних системах, 
де діють досить потужні профспілки й об’єднання ро-
ботодавців, де існує демократична політична культура, 
держава може відігравати роль спостерігача і лише як 
посередник втручається в процес соціально-трудових 
відносин за необхідності їх правового регулювання.  
В умовах України держава також поступово приходить 
до розуміння необхідності формування демократичного 
механізму регулювання соціально-трудових відносин і, 
за рекомендаціями Міжнародної організації праці зара-
ди налагодження ефективного соціального партнерства, 
йде на серйозне обмеження своїх функцій. 

За останні роки в Україні в основному сформовано 
політико-правові засади діяльності органів виконавчої 
влади у сфері соціально-трудових відносин, визначе-
но їх компетенцію, механізми та напрямки діяльності, 
створено законодавчу базу функціонування профспі-
лок та організацій роботодавців. Однак усе це не ви-
дається достатнім. На часі створення профспілками 
та об’єднаннями роботодавців додаткових механізмів, 
норм і правил, які б дозволяли забезпечувати необхідну 
компетенцію своїх представників у системі органів со-
ціального партнерства.

У сучасних соціально-трудових відносинах і прак-
тиці українського соціального партнерства най-
більш сильною та впливовою стороною є робо-

тодавці. Наявні матеріальні та кадрові ресурси дозво-
ляють стороні роботодавців всупереч задекларованій у 
ст. 3 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» 
[9] рівноправності суб’єктів соціального діалогу вико-
ристовувати передбачені українським законодавством 
механізми та інститути соціального партнерства на 
свою користь. У процесі соціального діалогу організації 
роботодавців зосереджені насамперед на відстоюванні 
власних корпоративних економічних інтересів.

Така позиція сторони роботодавців є можливою, 
зокрема, унаслідок низького рівня соціальної відпові-
дальності українського бізнесу, яка розглядається ним не 
як невід’ємний елемент системи соціального партнерства, 
обов’язок перед працівниками та суспільством, а як суто 
вияв власної доброї волі. Наявна ситуація ускладнюється 
відсутністю в Україні базового закону, який би врегулю-
вав питання соціальної відповідальності бізнесу.

Найпотужнішим всеукраїнським об’єднанням, 
яке представляє інтереси роботодавців у соціально-
трудових відносинах на національному рівні, є Федера-
ція роботодавців України, основною метою якої є пред-
ставництво і захист їх інтересів [10, с. 76 – 77]. До складу 
цього об’єднання входять близько 470 територіальних і 
галузевих об’єднань роботодавців, які охоплюють понад 
10 млн найманих робітників. 

Соціально-трудові відносини, що виникають між 
відповідними суб’єктами, регулюються за допомогою 

трипартизму, тобто тристоронніх консультацій з ме-
тою напрацювання компромісної тристоронньої угоди 
профспілок, роботодавців і представників держави в 
особі урядових організацій. Ці відносини, за І. Н. Па-
щенко, мають здійснюватися на основі принципів рів-
ності сторін на переговорах, довіри у відносинах, недо-
пущення конфронтації, відкритості переговорів, уміння 
слухaти і чути партнера, культури полеміки і диску-
сій, завершення переговорів домовленістю [4, с. 188]. 
О. А. Грішнова до наведеного переліку додає законність, 
добровільність і реальність зобов’язань, які беруть на 
себе сторони та відповідальність за їх виконання [11].

Поряд з цими загальними принципами, на яких має 
будуватися вся система соціального партнерства, 
можна виділити низку специфічних принципів 

щодо організації роботи партнерів при здійсненні ними 
окремих форм цієї роботи, зокрема, при веденні колектив-
них переговорів, укладанні договорів і угод, взаємних кон-
сультаціях і взаємоконтролі, а також при вирішенні колек-
тивних спорів [11]. Соціальне партнерство при веденні ко-
лективних переговорів має здійснюватися на таких прин-
ципах: обов’язкового представництва держави (в особі ви-
конавчих органів місцевої влади), найманих працівників і 
роботодавців; неприпустимості обмеження законних прав 
працівників і роботодавців; недопущення конфронтації, 
відкритості переговорів; дотримання культури спілкуван-
ня та націленості на досягнення домовленості.

Основними факторами, що на рівні підприємства 
визначають стан системи соціального партнерства, є люд - 
ський капітал підприємства, структура трудових ресурсів 
підприємства, стосунки у трудовому колективі, зміст ко-
лективного договору, склад адміністрації підприємства, 
діяльність Ради соціального партнерства. А. П. Довгаль 
цей перелік поширює також на період роботи, традиції 
підприємства, неформальні стосунки, здійснення захо-
дів на засадах самоуправління, кадрову політику підпри-
ємства, його статут, наявність згоди в колективі, планові 
завдання та стандарти щодо виконання тощо [14].

З метою недопущення кризи соціально-трудових 
відносин на підприємствах доцільно постійно здійсню-
вати моніторинг факторів, що визначають загальний 
стан досить рухомої системи соціального партнерства. 
Для цього доцільно використовувати низку кількісних 
та якісних показників. 

До кількісних показників, які можна визначити, 
об’єктивно відносяться: коефіцієнт сталості складу пра-
цівників, їх представництво у Раді соціального партнер-
ства; ступінь уніфікації робіт на підприємстві; відсоток 
виконання індивідуальних планових завдань; середній 
стаж роботи; рівень середньої заробітної плати; якість 
роботи (відсоток браку); кількість неформальних зі-
брань працівників протягом звітного періоду; відсоток 
працівників, охоплених профспілковими організація-
ми; кількість конфліктних ситуацій між працівниками 
та роботодавцями тощо. Якісні показники дозволяють 
з’ясувати існування та дотримання традицій підпри-
ємства, рівень самоуправління колективу, дотримання 
статуту підприємства та умов колективного договору.
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Уся сукупність перерахованих показників дозволяє 
об’єктивно оцінити існуючий стан соціально-трудових 
відносин і перспективи розвитку соціального партнер-
ства в умовах конкретного підприємства, що досить важ-
ливо для своєчасного прийняття коригуючих управлін-
ських рішень, а також здійснення державного контролю.

ВиСНоВКи
Здійснення соціально-трудових відносин на су-

часних українських підприємствах має відбуватися на 
засадах соціального партнерства, яке передбачає взає-
моузгодження специфічних інтересів працівників, робо-
тодавців і держави та досягнення консенсусу в процесі 
результативного соціального діалогу з приводу забезпе-
чення належних умов для здійснення ефективної праці. 
За умови партнерства підприємець може забезпечити 
собі стабільне отримання відповідного прибутку, а на-
йманий працівник – достойні умови існування. Отже, 
здійснення ефективної системи соціального партнер-
ства є необхідною умовою формування соціально-еко-
номічної політики держави та забезпечення економіч-
ного розвитку підприємств і соціальної стабільності 
суспільства в Україні. Подальше дослідження у цій 
сфері мають бути спрямовані на розвиток теоретичних 
засад і напрацювання дієвих механізмів регулювання 
соціально-трудових відносин.                                     
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