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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Розвиток інформаційних та комунікаційних 

технологій позначилися на структурі й методах державного управління. На 

зміну традиційно ієрархічним, авторитарним і нормативним моделям 

приходить нова модель державного управління, заснована на демократичних 

стандартах і механізмах, серед яких чільне місце посідає соціальний діалог.  

Соціальний діалог між органами державної влади, органами місцевого 

врядування, організаціями роботодавців і профспілок є перевіреним 

інструментом дієвої політики сучасних правових демократичних держав, які 

розвивають національну соціально орієнтовану ринкову економіку, спрямовану 

на реальне забезпечення прав людини та підвищення ефективності соціально-

економічних відносин. 

У демократичних країнах з ринковою економікою соціальний діалог у 

державному управлінні забезпечує пошук прийнятних шляхів поєднання 

економічного і соціального прогресу, підвищення добробуту, соціальної 

безпеки, стабільності та справедливості в суспільстві. Предметне поле діалогу 

охоплює сфери трудових відносин, соціального забезпечення, податкової 

політики, соціально-економічної політики в цілому та регіонального розвитку, 

інвестицій, експорту, захисту прав споживачів і конкуренції.  

Сучасний розвиток вітчизняної науки свідчить, що з середини 90-х рр. 

тема соціального діалогу стала предметом фундаментальних розробок 

українських учених різних галузей знань – філософів, політологів, юристів, 

соціологів, економістів, що свідчить про міжгалузевий і різносторонній 

характер досліджуваного предмета. Розробці проблематики діалогу в сучасній 

вітчизняній філософії присвячені праці Л.Владиченко, Н.Гринчишин, 

О.Котовської, Л.Озадовської та ін. Важливий вплив на розвиток теорії 

соціального партнерства мали також праці вітчизняних науковців у галузі 

історії – А.Садовенка, економіки – А.Колота, С.Українця та ін. В останні роки 
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проблематика соціального діалогу набуває все більшої актуальності серед 

вітчизняних науковців у галузі державного управління, на окрему увагу серед 

яких заслуговують праці Н.Діденко, В.Жукова, В.Скуратівського, О.Крутій та 

ін. 

Відзначаючи наявні досягнення та дедалі зростаючий інтерес до 

проблематики соціального діалогу серед вітчизняних науковців різних галузей 

знань, слід, однак, підкреслити, що дослідження інституціоналізації ефективної 

системи соціального діалогу в державному управлінні на сьогодні ще не набули 

належного розвитку.  

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад соціального 

діалогу в державному управлінні як необхідної умови вдосконалення 

державного управління та розробки шляхів розвитку соціального діалогу. 

Досягнення мети зумовило необхідність постановки та розв’язання 

комплексу таких завдань:  

 обґрунтування теоретичних основ соціального діалогу в 

державному управлінні; 

 визначення сутності та значення соціального партнертсва в умовах 

демократизації суспільства; 

 систематизування правових документів та міжнародно-правових 

стандартів державної політики у сфері розвитку соціального діалогу; 

 аналіз соціального діалогу на основі зарубіжного та вітчизняного 

досвіду державотворення;  

 розкриття напрямків підвищення ефективності соціального діалогу 

в державному управлінні. 

Об’єктом дослідження є соціальний діалог в державному управлінні. 

Предмет дослідження – реалізація соціального діалогу як умови 

вдосконалення державного управління. 

Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження є комплекс 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, методи 

історичного аналізу, емпіричний метод – для збору інформації про 
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досліджуваний предмет та виокремлення наукових фактів, що в сукупності 

складають науковий опис соціального діалогу в державному управлінні. 

 Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі 

розроблено теоретичні засади соціального діалогу як умови вдосконалення 

державного управління. Зокрема, основні положення наукової новизни 

одержаних результатів полягають в тому, що: 

удосконалено: 

- підходи до розуміння соціального діалогу у широкому та вузькому 

розумінні. Соціальний діалог у широкому розумінні – це діалог, що 

відбувається в усіх сферах суспільства як підсистемах соціальної системи 

(соціальна, економічна, політична, духовна сфера). Відтак, якщо соціальний 

діалог у його широкому розумінні охоплює усі сфери суспільства та включає 

такі основні підсистеми, структурні елементи як економічний діалог, 

політичний діалог, культурний діалог (діалог культур) та, власне, соціальний 

діалог, то зміст останнього розкривається через його розуміння у вузькому 

значенні. У свою чергу, соціальний діалог у вузькому значенні являє собою 

особливу форму контактів, дій та взаємодій, що виникають в системі 

міжособистісних та соціально-групових (соціально-демографічних, соціально-

трудових, соціально-класових, сімейно-шлюбних, територіально-поселенських) 

відносин; 

дістали подальшого розвитку: 

- розгляд правових, організаційно-функціональних, програмно-цільових 

механізмів інституціоналізації та розкрито зміст інституціональної структури 

європейського соціального діалогу як механізму, що забезпечує високі 

демократичні стандарти європейського врядування. У структурі європейського 

соціального діалогу виявлено тристоронній і двосторонній діалог. 

Тристоронній соціальний діалог на європейському рівні забезпечують 

Тристоронні соціальні зустрічі на вищому рівні для розвитку і зайнятості та 

міжгалузеві консультаційні комітети ЄС. Тристоронні соціальні зустрічі для 

розвитку і зайнятості на вищому рівні відбуваються на технічному й 
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політичному рівнях і мають своїм призначенням гарантувати ефективну участь 

соціальних партнерів у здійсненні економічної і соціальної політики ЄС. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження 

створюють необхідну основу для системного обґрунтування чинників 

підвищення ефективності державного управління, здійснення заходів щодо 

оптимізації державної структури, формування дієвого діалогу, а також якісного 

оновлення владно-суспільних стосунків і створення позитивного іміджу 

держави.  

Апробація результатів роботи. Дослідження пов’язано з науково-

дослідною роботою кафедри кафедри публічного адміністрування у сфері 

цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України. 

Результати дослідження були оприлюднені на науково-практичній конференції 

та на засіданнях кафедри. 

У першому розділі проведено теоретичний аналіз проблеми соціального 

діалогу в державному управлінні, охарактеризовано соціальний діалог у 

сучасних теоретичних дослідженнях, надано загальну характеристику 

соціального партнерства як форми соціального діалогу в державному 

управлінні, розкрито інституціональні засади соціального діалогу. 

У другому розділі проведено аналіз практики практики соціального 

діалогу в системі державного управління, охарактеризовано європейський 

соціальний діалог у сфері державного управління, розкрито сучасний досвід 

соціального діалогу в українському суспільстві, визначено соціальний діалог в 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування. 

У третьому розділі визначено шляхи розвитку соціального діалогу як 

умови вдосконалення державного управління України, розкрито напрямки 

розвитку соціального діалогу як інструмента підвищення довіри громадян до 

органів державної влади, охарактеризовані засади розвитку соціального діалогу 

в державному управлінні України. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

 

1.1. Соціальний діалог у сучасних теоретичних дослідженнях  

 

Державне управління як система суспільних відносин існує в різних 

формах взаємодії влади та громадськості. На сучасному етапі суспільного 

розвитку умовою побудови основ громадянського суспільства є соціальний 

діалог. Так, Н. Нижник, О. Якубовський і Т. Бутирська, О. Шабров та ін. [65, с. 

75], розглядаючи державне управління як динамічну систему, підкреслюють 

значення підвищення взаємодії державної влади й громадянського суспільства 

як фактора стійкості системи [65, с. 75; 84, с. 31]. 

Поняття “соціальний діалог” набуває широкого використання в системі 

сучасних суспільних, державно-управлінських відносин. Разом з тим, як 

випливає з вищевикладеного, на сьогодні не існує універсально погодженого 

визначення соціального діалогу. Як наслідок, різні учасники по-різному 

тлумачать його значення, “кожен може вкладати в нього той зміст, який він сам 

вважає бажаним, з усіма питаннями методології та всіма небезпеками 

непорозумінь, які з цього випливають щодо ступеня участі кожного в прийнятті 

рішень” [95, С.5].  

Амбівалентність і двозначність поняття “соціальний діалог”, його різне 

розуміння і тлумачення, наявність у мовному вживанні одночасно як 

застарілих, так і сучасних значень багатьох слів (як, наприклад, соціальний 

діалог і соціальне партнерство), та загальне прагнення до ясності і точності у 

категорійному визначенні досліджуваної проблематики – все це обумовлює 

необхідність застосування авторської інтерпретації до поняття “соціальний 

діалог” та інших споріднених з ним понять. Під інтерпретацією ми розуміємо 
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дослідження основних значень поняття “соціальний діалог” або тверджень про 

нього в наукових джерелах та офіційних документах.  

Питання теоретичної розробки проблематики соціального діалогу набули 

особливої актуальності наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Важлива роль у 

концептуалізації соціального діалогу як інституту сфери праці та соціально-

трудових відносин належить експертам МОП Дж.Касале, О.Ерміда, Р.Херону, 

К.Ванденабел [51] та ін. 

Поняття соціального діалогу на перших етапах його формування у 

зарубіжних авторів асоціювалося із “соціально узгодженою діяльністю” 

роботодавців, представників працівників і уряду як спосіб пошуку консенсусу 

для вирішення основних проблем національної економічної та соціальної 

політики. За Е.Альваресом, узгодження діяльності – це процес руху в напрямку 

консенсусу шляхом діалогу між соціальними партнерами. У зв’язку з тим, що 

термін “узгодження діяльності” не має точного визначення і перекладається 

англійською мовою як “співробітництво” або “участь”, поняття соціального 

діалогу наділялося в одних випадках вузьким, а в інших – широким 

розумінням. Відтак соціальний діалог розглядався або як система, що охоплює 

широкий спектр відносин між профспілками, роботодавцями та урядом, у 

формі зустрічей і контактів, або – як такий, що забезпечує лише обмін 

інформацією [51]. 

Соціальний діалог поширювався і на формальні, і на неформальні 

відносини; він охоплював тимчасовий, спорадичний або більш тривалий 

характер тристоронніх відносин; результат соціального діалогу не мав чітко 

визначених зобов’язань щодо прийняття правових актів чи конкретних рішень 

[51]. 

За результатами дослідження експерта МОП Б.Кауфмана, існують різні 

підходи до розуміння соціального діалогу. В одних випадках соціальний діалог 

розглядається як елемент трипартизму (або “узгодження діяльності”) у сфері 

трудових відносин між профспілками, об’єднаннями роботодавців та урядом на 

стратегічному рівні і не стосується двостороннього переговорного процесу. За 
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іншого підходу, соціальний діалог являє собою централізовані форми 

переговорів між соціальними партнерами і може відбуватися на національному 

або галузевому рівні. За ще однією позицією, соціальний діалог відбувається 

між профспілками і роботодавцями на локальному рівні [51]. 

Попри очевидну неузгодженість позицій на початковому етапі вивчення, 

ці та інші дослідження соціального діалогу дозволили виокремити у його 

структурі певні ключові елементи: учасники (працівники та їх організації, 

роботодавці та їх організації, уряд); різні форми його здійснення: інформація та 

консультації; колективні переговори; участь працівників в управлінні; 

вирішення спорів. Значною мірою ці дослідження окреслили ключові ознаки та 

лягли в основу сучасного визначення поняття соціального діалогу МОП, за 

яким соціальний діалог включає всі види переговорів, консультацій або просто 

обмін інформацією серед представників уряду, роботодавців і працівників, або 

між ними, з питань, що становлять спільний інтерес у галузі економічної та 

соціальної політики [71]. 

З визначення, запропонованого МОП, випливає, що у своїй основі 

соціальний діалог містить принципово відмінний підхід порівняно з 

вищевикладеними: він ґрунтується на принципі систематизації та інтеграції, а 

не диференціації та обмеження. Згідно з цим визначенням соціальний діалог: 

 може відбуватися на тристоронній основі між соціальними партнерами 

й урядом як офіційним учасником діалогу, а може складатися з двосторонніх 

відносин між профспілками та організаціями роботодавців; 

 може мати неформальний характер, а може бути організований 

офіційно, або поєднувати обидва варіанти; 

 може відбуватися на національному, регіональному, галузевому і 

локальному рівнях. 

У найбільш широкому сенсі соціальний діалог можна тлумачити як 

такий, що включає будь-які переговори, консультації чи інші виді взаємодії в 

рамках суспільства, здійснюється серед усіх або окремих прошарків 
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суспільства з метою вироблення рекомендацій чи прийняття рішень в інтересах 

його учасників та суспільства в цілому. 

Варто зауважити, що таке трактування соціального діалогу має як свої 

переваги, так і недоліки. Негативним, на наш погляд, є те, що таке 

всеохоплююче його трактування нерідко спричинює дублювання з уже 

усталеними в науці й практиці соціально-економічних відносин термінами і 

неоднозначно позначається на його формуванні як наукової категорії та 

суспільного явища. 

На відміну від вищевикладеного, європейські соціальні партнери 

використовують дуже вузьке визначення соціального діалогу, закріпивши його 

за сферою автономних двосторонніх відносин. На їх думку, взаємодія 

соціальних партнерів, що відбувається за участю європейських державних 

органів, є тристоронньою співпрацею [16]. 

Разом з тим Європейська Комісія розглядає соціальний діалог як такий, 

що охоплює і двосторонню співпрацю між європейськими соціальними 

партнерами, і тристоронню взаємодію між партнерами та ЄК. Згідно з 

договорами та відповідно до законодавства Європейського Союзу, терміном 

“соціальний діалог” (Social Dialogue) описується процедура спільних 

консультацій соціальних партнерів на європейському рівні. Вона передбачає 

обговорення, спільні дії, іноді переговори між європейськими соціальними 

партнерами, дискусії між соціальними партнерами та інституціями 

Європейського Союзу [16, с. 376-378]. 

Сучасний розвиток науки свідчить про певний ступінь наукового 

опрацювання проблеми соціального діалогу у вітчизняній науці – із середини 

90-х рр. вона стала предметом фундаментальних розробок учених різних 

галузей знань – політологів, юристів, соціологів, економістів, що відображає 

міжгалузевий і різнобічний характер досліджуваного предмета та пояснює 

існування багатьох підходів до його визначення. 

Політологічний аналіз становлення, функціонування та розвитку 

соціального діалогу в контексті взаємодії громадянського суспільства і держави 
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здійснили такі вітчизняні вчені, як Н.Громадська [20], В.Давиденко [21], 

Д.Неліпа [64] та ін. 

Так, в інтерпретації Д.Неліпи, соціальний діалог розглядається як 

особливе соціокультурне явище, що виникло в конкретній історичній ситуації, 

складно й багатопланово соціально опосередковане у своєму генезисі й 

розвитку. Реалізуючись на різних рівнях міжсуб’єктних взаємодій, соціальний 

діалог має різні форми, головна з яких – діалог громадянського суспільства й 

держави. Соціальний діалог – це інформаційна й комунікативна взаємодія, це 

універсальний соціокультурний механізм, спрямований на забезпечення 

взаємодії різних соціальних суб’єктів, а також на відтворення й розвиток норм і 

зразків такої взаємодії [64]. 

На основі політологічного підходу побудовано дослідження соціального 

діалогу Н.Громадської – як нового підходу соціальної політики до 

вдосконалення системи соціально-трудових відносин [20]. 

Сутність соціального діалогу за соціологічного підходу розкривається у 

кількох аспектах: 

 інструментальному – як засіб, механізм узгодження суперечливих 

соціальних інтересів сторін (зокрема, як спосіб формування та реалізації 

державної політики); 

 процесному – як процес соціальної взаємодії між соціальними групами, 

громадськими об’єднаннями, заснований на принципах довіри, рівноправності, 

взаємної відповідальності, вирішення соціальних суперечностей цивілізованим 

шляхом [55, с. 16-17]. 

Соціологічна парадигма не обійшла увагою також проблеми соціального 

діалогу в розвитку суспільних відносин. 

Зазвичай вирізняють два найбільш поширених значення поняття 

соціального діалогу: широке й вузьке. У широкому значенні соціальний діалог 

доцільно розглядати як особливу форму дискусії довкола широкого кола 

питань, які є предметом інтересів різних соціальних груп і суспільства в цілому. 
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У цьому значенні соціальний діалог передбачає широкий формат учасників: на 

партнерській основі рівноправно беруть участь дві, три і більше сторін [71]. 

Такий формат соціального діалогу найбільш притаманний системі 

управління ЄС. Згідно з договорами та відповідно до законодавства 

Європейського Союзу термін “соціальний діалог” позначає процедуру спільних 

консультацій соціальних партнерів на європейському рівні. Ця процедура 

передбачає обмін інформацією, обговорення, консультації, спільні дії та 

переговори між європейськими соціальними партнерами, дискусії між 

соціальними партнерами та інституціями ЄС. На засіданнях Європейської Ради 

в Лаекені та Барселоні, а також на соціальних самітах, що передували цим 

засіданням, глави держав і урядів, соціальні партнери та Європейська Комісія 

підкреслювали роль соціального діалогу на всіх рівнях у сприянні модернізації 

та змінам у ЄС [71]. 

Загальновизнаним є той факт, що стан та перспективи соціального 

розвитку суспільства залежать насамперед від характеру взаємин роботодавців і 

працівників. Виходячи з цього поняття “соціальний діалог” у його вузькому 

значенні якраз і відображає процес визначення та зближення позицій, 

досягнення спільних домовленостей і прийняття узгоджених рішень у сфері 

праці та соціально-трудових відносин між суб’єктами, що представляють 

інтереси сторін – працівників, роботодавців та держави. 

Соціальний діалог у сфері праці та соціально-трудових відносин є 

класичним прикладом практичної доцільності його використання в 

організаційній структурі державного управління. Усталена практика діалогових 

відносин зосереджена переважно на врегулюванні проблем у соціально-

трудовій сфері як такій, що тривалий час справедливо вважалася 

найконфліктнішою. Ключові учасники діалогу були зведені в системі 

трипартизму профспілок, організацій роботодавців і представників органів 

виконавчої влади, що репрезентували основних суб’єктів ринку праці. Це було 

детерміновано усвідомленням того, що соціальні проблеми окремих груп 

неможливо вирішити без забезпечення стабільності економічних відносин і 
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відносин у сфері праці як їх базису. Такий підхід найбільше притаманний 

концепції соціального діалогу МОП, за визначенням якої соціальний діалог 

включає всі типи переговорів, консультацій та просто обміну інформацією між 

представниками урядів, роботодавців та працівників з питань, що становлять 

взаємний інтерес і пов’язані із соціально-економічною політикою. 

Варто зауважити, що діалог у сфері соціально-трудових відносин посідає 

також ключове місце в європейській соціальній моделі. Серед цілей 

запровадження соціального діалогу важлива роль була відведена залученню до 

управління соціально-економічним розвитком ЄС партнерів, представлених 

Європейською конфедерацією профспілок, Спілкою конфедерацій 

промисловців і роботодавців Європи та Європейським центром державних 

підприємств [71]. 

Для досягнення сталого розвитку соціально-економічних, трудових 

відносин Україні слід враховувати основні світові тенденції організації 

соціального діалогу. У широкому спектрі соціальної сфери особливе місце 

посідає завдання налагодження соціального діалогу як зрілої системи відносин, 

яка виникає між найманими працівниками та роботодавцями за посередницької 

ролі держави з узгодження інтересів у соціально-трудовій сфері та 

врегулювання соціально-трудових конфліктів. 

Існують дві основні моделі соціального діалогу у сфері праці – 

трипартизм і біпартизм. У тих країнах, де роль держави в регулюванні трудових 

відносин невелика (США, Канада, Великобританія), практикується двостороння 

співпраця між об’єднаннями роботодавців та організаціями найманих 

працівників. Держава за такої соціальної моделі виступає лише в ролі арбітра 

або посередника при виникненні соціальних конфліктів. Найбільш розвинена 

система соціального діалогу трипартизму існує в таких європейських країнах, 

як Німеччина, Швеція, Австрія. За цієї системи у врегулюванні соціально-

трудових відносин беруть однаково важливу участь три сторони: організації, 

що представляють інтереси найманих працівників, об’єднання роботодавців та 

держава [71]. 
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У контексті політичної ідеології моделі соціального діалогу поділяють на 

консервативну, соціал-демократичну і демократичну. Функціонування 

консервативної моделі (Японія) більшою мірою базується на загальній 

правосвідомості й добрій волі сторін і меншою – на законодавчому 

унормуванні. Аналіз сучасної стратегії управління переконує в активізації 

людського фактора, що розглядається не лише як учасник виробництва, а й 

суб’єкт усіх стадій соціально-трудових відносин [71]. 

Соціал-демократичній моделі соціального діалогу відповідає т.зв. 

“шведська модель”. Ця система заснована на взаємодії та відповідному 

розподілі функцій держави, підприємців і профспілок. Причому, на відміну від 

консервативної моделі, держава виступає інструментом, за допомогою якого не 

тільки забезпечується стабільність економічної системи, а і її розвиток та 

вдосконалення, в основі якого – ринкове господарство та приватне 

підприємництво. 

Для демократичної моделі соціального діалогу (Австрія) характерна 

наявність органів соціального партнерства на всіх рівнях. Ці органи 

займаються, насамперед, попереджувальною роботою, що дає змогу не 

доводити конфлікти до серйозних загострень. Однією з особливостей Австрії є 

централізація профспілок. Досягненням цієї системи є висока стабільність 

переговорного процесу [71]. 

Соціальний діалог залежно від його змісту та інституціонального 

забезпечення має різні види в індустріально розвинених країнах. Наприклад, 

корпоративістська система припускає використання спеціальних органів, 

процедур і механізмів. Вона набула поширення в Австрії, Швеції, Японії, ФРН, 

Швейцарії, Нідерландах. В Австрії соціальний діалог реалізується за 

допомогою широкої мережі консультативних рад і комітетів, паритетних 

комісій як на загальнонаціональному, так і на галузевому рівні. 

У країнах, де спеціальні інститути соціального діалогу відсутні, діє т.зв. 

плюралістична система (Великобританія, США, Канада). Тут узгодження 

суперечливих інтересів здійснюється на рівні всього суспільства за допомогою 
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звичайного політичного процесу (партій, парламентів, профспілок) і розвитку 

співпраці працівників та роботодавців на рівні окремих компаній [71]. 

Слід враховувати, що система соціального діалогу не є усталеною 

формою і в багатьох вимірах одні системи доповнюються рисами іншої, що, в 

остаточному підсумку, зумовлює появу нових моделей, які різняться між собою 

багатьма елементами. 

У країнах Центральної та Східної Європи соціальний діалог відбувається 

на різних рівнях, найчастіше на національному (центральному) рівні та на рівні 

підприємств, і значення останнього зростає. Спостерігаються також спроби 

ввести галузевий рівень як третій рівень переговорів. 

Отже, зроблений аналіз сутності соціального діалогу дає змогу на даному 

етапі виокремити два підходи до його визначення: соціальний діалог у 

широкому розумінні, який охоплює сфери соціального розвитку, соціального 

захисту та соціально-трудових відносин; соціальний діалог у вузькому 

розумінні, який найчастіше охоплює сферу соціально-трудових відносин. 

Огляд існуючих підходів до теоретичних інтерпретацій соціального 

діалогу підводить до висновків про те, що соціальний діалог є поліструктурним 

суспільним явищем, з багатогранною структурою, що постійно видозмінюється.  

З історичної точки зору, перша структура суб’єктів соціального діалогу 

була представлена двома сторонами: працівник і роботодавець (власник засобів 

виробництва). Таке двостороннє партнерство отримало назву “біпартизм”. З 

часом структура суб’єктів-партнерів зазнає істотні зміни, тому що до 

переговорного процесу долучається держава. Тристороннє партнерство 

отримало назву “трипартизм”. Із розвитком постіндустріального суспільства і 

змінами в соціальній структурі традиційні форми соціального діалогу (бі- та 

трипартизм) виявились недостатніми для врегулювання багатьох 

фундаментальних соціальних та економічних проблем. Відповіддю на цей 

виклик стає поширення практики діалогу на всі структури так званого 

“третього сектору” – об’єднань громадян та інститутів територіального, 

професійного, економічного самоврядування. Активними суб’єктами 
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соціального діалогу в громадянському суспільстві стають, окрім профспілок та 

організацій підприємців, кооперативні рухи, організації структурованих груп 

населення – пенсіонерів, інвалідів, а також релігійні, фермерські об’єднання, 

товариства взаємодопомоги тощо. 

Останніми тенденціями у сфері соціального діалогу є конкретизація 

широкої форми соціального діалогу як міжсекторної взаємодії чи 

міжсекторного соціального партнерства. За оцінками вітчизняних учених, 

використання його технологій, які ґрунтуються на принципі організованої, 

інституціонально оформленої співучасті, може стати чинником зниження рівня 

соціальної напруженості в усіх сферах життєдіяльності суспільства [9]. 

Це, у свою чергу, свідчить про необхідність інституціалізації системи 

соціального діалогу у сфері соціально-економічних відносин, створення 

механізмів державної політики у сфері соціального діалогу, спрямованих на 

забезпечення реалізації інтересів соціальних суб’єктів у різних сферах 

життєдіяльності суспільства. 

Беручи за основу такий узагальнений підхід до розуміння соціального 

діалогу, варто пам’ятати, що наукові підходи у його вивченні не обмежуються 

загальнотеоретичними інтерпретаціями. Вони трансформуються з урахуванням 

історичних, економічних, політичних, культурних реалій у результаті 

видозміни та розвитку концепцій, що їм передують.  

 

1.2. Соціальне партнерство як форма соціального діалогу в 

державному управлінні 

 

У державному управлінні діалогову взаємодію необхідно розглянути у 

двох планах: по-перше, з точки зору можливості реалізації діалогічності в 

системі державно-управлінської діяльності; по-друге, з позицій необхідності 

налагодження діалогової взаємодії між різними секторами суспільства в умовах 

соціального партнерства.  
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Особливе місце у розвитку теорії і практики соціального діалогу 

посідають концепції соціального партнерства та трипартизму. Вони слугують 

джерелами та факторами сучасної концепції соціального діалогу, що спонукає 

до більш детального їх розгляду в рамках нашого дослідження. 

Соціальний діалог як науковий феномен виник і розвинувся в лоні теорії 

соціального партнерства. На сьогодні вітчизняними ученими висуваються різні, 

іноді навіть суперечливі визначення поняття соціального партнерства. 

Наприклад, Р. Сергієнко доводить, що соціальне партнерство, на відміну від 

колективно-договірної (одноканальної) системи, є системою представництва 

інтересів персоналу, яка включає два канали: профспілки та виробничі ради. 

Суть такої моделі полягає в тому, що партнерська взаємодія сторін не 

завершується підписанням договору, а є постійним процесом [92]. Натомість, 

на думку А.Рибака, колективні переговори, договори й угоди є невід’ємними 

формами соціального партнерства поряд з такими формами, як спільні 

консультації, участь найманих працівників в управлінні виробництвом, у 

розподілі прибутку, спільне управління представниками сторін фондами 

соціального страхування та ін. [71]. 

Досить диференційований і, водночас, загальний підхід покладено в 

основу визначення “соціального партнерства” В.Жукова, який під цим 

поняттям розуміє: результат цивілізованої діяльності, певної соціальної 

технології, що спрямована на здобуття кожною із сторін взаємозадовільних 

рішень у соціально-трудових відносинах; динамічне поняття, що існує в межах 

демократичного суспільства за певних соціально-політичних та економічних 

умов; результат копіткої співпраці заінтересованих сторін; суспільну систему, 

яка діє в межах ідеологічного, політичного та економічного простору; ідею, 

винахід суспільства, саме його соціал-демократичної частини, яка замість 

протистояння й боротьби підприємців та найманих працівників пропонує їхнє 

співробітництво та соціальну злагоду; стабілізуючий вектор докладання зусиль 

сторін соціально-трудових відносин з регулювання соціальної політики та 

забезпечення сталої якості трудового життя [71]. 
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Теорія соціального діалогу в державному управлінні виникла й 

оформилася як самостійна у рамках концепції трипартизму – особливої форми 

взаємовідносин та співпраці між органами державної влади, організаціями 

роботодавців і працівників. 

Включений у складну систему формування і розвитку політики ринку 

праці та соціально-економічної політики, на практиці трипартизм являє собою 

багатоаспектне, поліструктурне явище, що спричинює особливості його 

наукового обґрунтування та варіативність методології його дослідження. З 

наукової точки зору, трипартизм розглядається як метод, механізм, особливий 

вид суспільних відносин, система регулювання соціально-трудових відносин, 

суспільно-політичний інститут, ідеологія та ін. У найбільш загальному значенні 

під терміном “трипартизм”, як правило, розуміють у певний спосіб 

організовану форму взаємодії та співпраці представників трьох секторів 

народного господарства: бізнесу – праці – уряду [95]. 

Як парадигмальна
1
 основа соціального діалогу трипартизм являє собою 

загальновизнану систему взаємодії уряду, роботодавців та працівників (через 

їхніх представників) як рівних і незалежних партнерів у прагненні вирішувати 

питання, що становлять взаємний інтерес. На думку авторів глосарія, процес 

трипартизму може включати консультації, переговори та (або) спільне 

прийняття рішень залежно від механізмів, погоджених сторонами. Ці механізми 

можуть бути спеціальними або інституціоналізованими [16, с. 407-408]. 

Трипартизм як інститут тристоронніх відносин і тристоронніх інститутів 

виник у західних промислово розвинених країнах наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. Ця концепція була створена як доказ того, що добровільна взаємодія і 

діалог між представниками працівників, роботодавців та держави має життєво 

важливе значення для соціально-економічної стабільності і прогресу [71]. 

Вирішальний вплив на теоретичне оформлення концепції трипартизму 

справили створення у 1919 р. та подальша багаторічна діяльність Міжнародної 
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організації праці. Її засновники були переконані в тому, що складні завдання з 

реконструкції та розвитку повоєнного світу можуть бути виконані лише за 

умови досягнення загального і міцного миру, заснованого на соціальній 

справедливості. Для цього працівники і роботодавці мають бути безпосередньо 

залучені до участі у виробленні політики і на практиці наділені рівним статусом 

з представниками уряду. Саме цей принцип був покликаний надати упевненості 

представникам працівників та роботодавців і через їх взаємодію з урядом 

забезпечити економічний прогрес та підтримання соціального миру [71]. 

Отже, безпосередня і незамінна роль у системі трипартизму належить 

соціальним партнерам – легітимним, незалежним і демократичним організаціям 

працівників та роботодавців, які беруть участь в діалозі й колективних 

переговорах. У висновках Міжнародної конференції праці 1996 р. про 

тристоронні консультації на національному рівні з економічної та соціальної 

політики термін “трипартизм” визначається як тристороння співпраця, що 

поширюється “на всі відносини між урядом, працівниками та роботодавцями, 

які стосуються розробки та здійснення економічної і соціальної політики” [98]. 

Термін “трипартизм” відображає незалежність і свободу працівників і 

підприємців, підкреслюючи, водночас, важливість ролі держави у сфері 

соціального діалогу. За інтерпретацією Резолюції Міжнародного бюро праці 

2002 р., трипартизм належить до підтримуваного державою соціального діалогу 

між представниками працівників, роботодавців і уряду [91]. Іншою стороною та 

умовою ефективності трипартизму є участь представників працівників та 

підприємців у системі державного управління. 

Аналізуючи запропоновані визначення, важко не погодитися з позицією 

експерта МОП В.Сімпсон про те, що у термінології МОП “трипартизм” є, 

фактично, відповідником поняття “соціальний діалог” з характерною та 

унікальною тристоронньою структурою організації роботодавців, працівників 

та уряду, заснованою на взаємодії між цими трьома соціальними групами як 

необхідній умові соціально-економічного розвитку [71]. 
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Не випадково, у Резолюції МБП про трипартизм і соціальний діалог, 

прийнятій 18 червня 2002 р. Міжнародною конференцією праці на її 90-й сесії, 

надана інтегративна характеристика трипартизму й соціального діалогу як 

практики взаємодії між урядами і представницькими організаціями працівників 

та роботодавців національного й міждержавного рівнів з метою формування 

найактуальніших трудових норм та забезпечення соціальної згуртованості й 

верховенства закону [91]. 

Таким чином, трипартизм є особливою тристоронньою системою 

соціального діалогу, побудованого на глибокому розумінні суперечливих 

інтересів його сторін та прагненні загального суспільного добробуту і злагоди, 

демократичним інструментом удосконалення системи державного управління у 

сфері соціально-трудових та соціально-економічних відносин. 

Тристоронній соціальний діалог як складна система включає соціальний 

діалог у формі прямих відносин між працівниками і роботодавцями на 

національному, галузевому або на рівні підприємств, залежно від рівня, на 

якому відбувається регулювання соціально-трудових та соціально-економічних 

відносин у країні. Таку форму діалогу (біпартизм) можна розглядати як 

компонентну складову трипартизму. Державі у такій формі діалогу відведені 

дві ключові ролі: роль законодавця, творця правової бази і трудового 

законодавства, в рамках яких функціонують соціально-трудові відносини; роль 

посередника чи арбітра у вирішенні трудових спорів між сторонами. 

Як ми вже знаємо, існує й ширший формат соціального діалогу, який 

передбачає залучення до участі в ньому інших груп інтересів або 

“заінтересованих сторін”. У такому форматі уже трипартизм є підсистемою 

соціального діалогу. 

У цілому концепція трипартизму слугує джерелом і підґрунтям сучасної 

теорії соціального діалогу в державному управлінні. Тому важливими для теорії 

і практики соціального діалогу є ключові положення, на яких базується 

концепція трипартизму: тристороння система дозволяє представникам 

працівників і роботодавців на рівних правах з представниками урядів брати 
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участь у процесі обговорення та прийняття державно-управлінських рішень; 

активна взаємодія між урядом, працівниками і роботодавцями як 

рівноправними і незалежними соціальними партнерами забезпечує пошук 

рішень з питань, що становлять спільний інтерес; створення і підтримка 

активного і дієвого діалогу між урядами, працівниками та роботодавцями 

сприяє підвищенню соціальної справедливості; тристоронні інститути, як 

правило, зосереджуються на довгостроковій соціально-економічній політиці і 

стратегії, що виходить за рамки тактичної політики; трипартизм передбачає 

ієрархічний (зверху донизу) підхід до управління змінами; трипартизм є свого 

роду кредитом часу й довіри, що дається суспільством уряду і соціальним 

партнерам на пошук соціального консенсусу в екстремальних ситуаціях [91; 

71]. 

Умовою забезпечення результативності тристороннього соціального 

діалогу є також дотримання принципів трипартизму [71]. 

По-перше, це авторитет представників усіх трьох сторін. Учасники 

повинні мати самостійність і готовність до співпраці й бути достатньо 

сильними, щоб виконувати свої функції ефективно. Уряд, зокрема, повинен 

користуватися широкою підтримкою, щоб брати на себе необхідні зобов’язання 

і забезпечити їх виконання. Крім того, центральні організації роботодавців і 

працівників та їхні лідери мають бути представницькими та сприйматися як 

легітимні, компетентними і спроможними брати участь у виробленні 

політичних рішень. Представники сторін також повинні мати належні 

повноваження приймати зобов’язання, які будуть підтримані і взяті до 

виконання соціальною групою, інтереси якої вони відстоюють. Ще однією 

вихідною умовою дієвості трипартизму є сильні організації профспілок і 

роботодавців, тому що слабкі організації справляють слабкий вплив на 

політику своїх лідерів. 

По-друге, успіх трипартизму залежить певною мірою від ієрархічних 

централізованих процесів прийняття рішень у сфері економічної і соціальної 

політики. Тристоронні дії передбачають певну взаємодію між трьома 
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сторонами на центральному рівні. Працівники і роботодавці на більш низьких 

рівнях мають бути готові до виконання угод, укладених на централізованому 

рівні. Цього можна досягти двома способами. Одним із способів є 

інституціоналізація міжгалузевого тристороннього соціального діалогу 

національного рівня; другий спосіб неофіційний, але досить ефективний, – 

координація соціального діалогу на галузевому рівні і особливо на рівні 

підприємства. 

По-третє, успіх соціального діалогу залежить від ситуації стабільності та 

передбачуваності економічного й соціального середовища взаємодії соціальних 

партнерів і держави. В трипартизмі як формі соціального діалогу тристороннє 

співробітництво між урядом, роботодавцями і працівниками, як правило, 

відбувається на національному рівні та має на меті стратегічні цілі – досягнення 

збалансованого економічного і соціального прогресу суспільства. Водночас у 

тристоронній співпраці, покликаній координувати основні економічні та 

соціальні зміни зверху, успіх вирішальним чином залежить від готовності на 

нижчих рівнях зрозуміти й охопити зміни. 

З часу заснування і до сьогодні трипартизм є не тільки засадничим 

принципом, але й провідним предметом діяльності МОП, що засвідчено у 

багатьох офіційних документах (до детального розгляду їх повернемось у 

подальшому розділі нашої роботи). 

У сучасному світі соціальний діалог і трипартизм між урядом і 

представницькими організаціями працівників та роботодавців є дієвими 

механізмами прийняття міжнародних трудових норм, сприяння соціальній 

згуртованості та забезпечення верховенства закону на національному рівні [87]. 

Співпраця між органами влади, роботодавців і працівників є життєво 

важливим елементом європейської соціальної моделі. Впродовж багатьох років 

трипартизм є основою та особливим методом політики ЄС у сфері 

економічного і соціального розвитку, праці, зайнятості, соціального захисту, 

соціальної інтеграції. Зокрема, у керівних принципах ЄК (2002 р.) 

підкреслюється, що держави-члени повинні розвивати всебічну співпрацю із 
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соціальними партнерами для реалізації, моніторингу і визначення подальших 

заходів щодо виконання Європейської стратегії зайнятості. 

Практичному упровадженню трипартизму в систему європейського 

врядування сприяли створення та діяльність Єропейського економічного і 

соціального комітету, який забезпечує європейський рівень організації 

громадянського суспільства, інституційний форум для консультацій, обміну 

думками та інформацією, забезпечує представникам урядів держав-членів, 

економічних, соціальних та громадських організацій участь у процесі 

формування політики та прийняття рішень на рівні Європейського 

Співтовариства [71]. 

Заснована на трипартизмі практика соціального діалогу в державному 

управлінні орієнтована на збереження соціального миру, здійснення вільних 

переговорів та вирішення конфліктних ситуацій, забезпечує роль соціального 

діалогу як стрижня демократичних суспільств. Найбільш розвинена система 

трипартизму існує в таких європейських країнах, як Німеччина, Швеція, 

Австрія. За цієї системи у врегулюванні соціально-трудових відносин беруть 

однаково важливу участь три сторони: організації, що представляють інтереси 

найманих працівників, об’єднання роботодавців та держави. Трипартизм у 

різних країнах на різних рівнях (ЄС, національні й місцеві) сприяв досягненню 

позитивних результатів у зв’язку зі збільшенням можливостей 

працевлаштування для маргінальних груп на ринку праці, сприяння гендерній 

рівності, більш широкій участі в політиці та партнерських відносинах з 

громадами знедолених. 

Значний вплив на розвиток трипартизму в країнах ЄС мали такі 

об’єктивні чинники, як глобалізація, розширення ЄС, економічного і валютного 

союзу, технологічні зміни, зміни на ринку праці, а також демографічні зміни, 

які зумовили зміни місця й ролі суб’єктів соціально-трудових і соціально-

економічних відносин. 

Застосування трипартизму в державному управлінні багатьох країн світу 

засвідчує, що, незважаючи на відмінність інтересів уряду, груп працівників і 
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роботодавців, їх взаємодія та участь у державному управлінні забезпечує 

синергічний ефект у сфері праці та соціально-економічного розвитку. 

Водночас, попри неспростовні докази соціально-економічної 

ефективності трипартизму, на кінець ХХ ст. популярність його в багатьох 

західних країнах зазнала змін унаслідок збільшення гнучкості ринку праці, 

запровадження політики дерегулювання соціально-трудових відносин, 

залучення працівників до участі в управлінні підприємством. 

На противагу цим тенденціям у країнах Східної Європи, у тому числі в 

Україні, політичні та економічні реформи початку 90-х рр. сприяли активному 

формуванню і використанню тристоронньої співпраці для врегулювання 

трудових, соціальних та економічних відносин. Враховуючи низький рівень 

об’єднання та загальну слабкість організацій представників різних груп 

соціально-економічних інтересів того часу, відсутність у них досвіду ведення 

колективних переговорів та укладення договорів на галузевому рівні, 

трипартизм об’єктивно набув найбільшого розвитку на національному рівні. 

Важливим чинником звернення до трипартизму в державному управлінні були 

не тільки проблеми соціально-економічного розвитку, завдання збереження 

соціального миру в період кардинальної зміни економічних відносин, але й 

прямі та непрямі стимули міжнародної спільноти через такі організації, як 

МОП і Європейська Комісія [71]. 

Загальна затребуваність трипартизму у світі знову зросла на початку ХХІ 

ст. у відповідь на соціально-економічні виклики, спричинені світовою 

фінансовою кризою. Трипартизм характеризує не тільки унікальну 

тристоронню структуру організації соціального діалогу, тобто роботодавців, 

працівників та уряду, але й взаємодію між цими трьома групами як умову 

підвищення соціально- економічного розвитку. 

Узагальнюючи вищевикладене, можемо дійти висновку про те, що, по-

перше, трипартизм – це особливий вид (тристороння модель) соціального 

діалогу, поряд з такими його моделями, як біпартизм, багатосторонній 

соціальний діалог та ін.; по-друге, трипартизм являє собою засадничий принцип 
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соціального діалогу в державному управлінні; по-третє, трипартизм передбачає 

ієрархічний (зверху донизу) підхід до управління змінами; по-четверте, 

тристоронні інститути, як правило, зосереджуються на довгостроковій 

соціально-економічній політиці і стратегії, що виходить за рамки тактичної 

політики. 

Отже, концепція “соціального діалогу”, заснована на принципах 

“трипартизму”, є формою відносин між державою в особі уряду та 

організаціями роботодавців і працівників, інституціоналізованими для 

спільного вироблення і реалізації політики соціального та економічного 

розвитку, вирішення соціальних проблем. 

Важливою є також ціннісна складова трипартизму як концептуальної 

основи тристороннього соціального діалогу. Він є своєрідним кредитом часу і 

довіри, що дається суспільством уряду та соціальним партнерам на 

знаходження соціального консенсусу в екстремальних ситуаціях. 

У кожній країні трипартизм набуває різних форм відповідно до 

національних особливостей. Разом з тим існують основні та необхідні умови, 

дотримання яких забезпечує успіх та ефективність трипартизму: визнання 

права роботодавців і працівників на створення організації; потужні 

представницькі організації роботодавців і працівників; чіткі й прозорі 

процедури для забезпечення ефективних консультацій, визначені у 

відповідності з національною практикою; можливість організацій працівників і 

роботодавців впливати на політику з питань, які зачіпають інтереси тих, кого 

вони представляють; адміністративна підтримка і підготовка учасників 

тристоронньої взаємодії. 

Таким чином, теорія соціального партнерства та трипартизму справили 

вирішальний вплив на розвиток концепції соціального діалогу. Поява концепції 

соціального діалогу у політичному дискурсі була об’єктивно спричинена 

потребами забезпечити розвиток соціально-трудових та соціально-економічних 

відносин в умовах глобалізованої інформаційної та знаннєвої економіки. 

Традиційні форми тристоронніх відносин, які були направлені в основному на 
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розробку рішень за участю уряду, і базувалися на єдиних і відносно жорстких 

правилах розвитку індустріального суспільства, в умовах динамічних змін, 

підвищення гнучкості ринку, дефіциту ресурсів, розшиення кола проблемних 

економічних та соціальних питань почали втрачати свою ефективність. 

Сторони виявилися неспроможними, як раніше, контролювати економічний і 

соціальний розвиток. Представники сторін трипартизму втратили частину своєї 

легітимності, традиційні політичні партії і профспілки вже не сприймалися як 

ефективні захисники окремих категорій осіб, таких як безробітні, інваліди, 

жінки, діти. Соціальним партнерам не вдавалося інтегрувати інтереси різних 

груп працівників і роботодавців у існуючі структури політичних, економічних і 

соціальних відносин. Все це обмежувало масштаб і вплив як державних рішень 

так і трипартизму, що спонукало до трансформації соціального партнерства та 

тристоронньої співпраці у напрямі розвитку варіативних форм соціального 

діалогу. 

 

1.3. Інституціональні засади соціального діалогу 

 

Дослідження інституціоналізації соціального діалогу як процесу утворення 

його інституту у нашій роботі здійснюється на основі двох основних підходів: 

1) як історичний процес зародження та становлення соціального діалогу як 

нового соціального інституту; 

2) як функціонування інституту соціального діалогу у системі соціально-

трудових та соціально-економічних відносин [51]. 

Перший підхід дозволяє розкрити причини й умови виникнення інституту 

соціального діалогу. Другий пов’язаний з процесом адаптації індивідів та 

соціальних груп до нормативних вимог системи соціального діалогу в 

державному управлінні, під час якого формуються соціально-психологічні 

механізми, які забезпечують стабільність та стійкість організації 

життєдіяльності суспільства. Завершенням процесу інституціоналізації 
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соціального діалогу має стати інтеграція нового виду соціально-економічних та 

соціально-трудових відносин в існуючу структуру державного управління. 

Для цього у роботі здійснено аналіз витоків та еволюції концепції 

соціального діалогу, виявлено інституціональні засади соціального діалогу в 

державному управлінні, проаналізовано міжнародні правові, декларативні, 

рекомендаційні та ін. документи ООН, МОП, Ради Європи, Європейської 

Комісії, Європейського економічного і соціального комітету, партнерів 

європейського соціального діалогу. Джерельну базу дослідження у цій частині 

складають правові, інформаційні та аналітичні публікації ООН [34;60], 

Міжнародної організації праці (МОП), Ради Європи [331], Європейського 

Союзу (ЄС) та інші міжнародні, національні загальні й спеціальні законодавчі 

та нормативно-правові документи, енциклопедичні видання, дисертаційні 

дослідження за темою, матеріали науково-практичних конференцій і круглих 

столів у яких знайшли відображення різні аспекти проблеми впровадження 

соціального діалогу в систему державного управління.  

Завдання формування та розвитку соціального діалогу з орієнтацією на 

стандарти та кращі практики ЄС у цій сфері, на правила ефективних 

взаємовідносин між основними суб’єктами в галузі соціального діалогу, їх 

організаційні структури, стратегії розвитку співпраці мають важливе значення 

для подолання кризи, відновлення економічного зростання, підвищення 

конкурентоспроможності, продуктивності праці та якості робочих місць, 

досягнення повної зайнятості та соціального прогресу українського суспільства 

обумовили актуальність звернення до досвіду формування і розвитку 

соціального діалогу в системі європейського врядування, до практик 

функціонування інститутів тристороннього і двостороннього, міжгалузевого і 

галузевого соціального діалогу в ЄС, соціального діалогу національного рівня 

та соціального діалогу в європейських компаніях. Окрему увагу в дослідженні 

присвячено питанням європейського галузевого соціального діалогу у сфері 

регіональної і місцевої влади та у сфері центрального адміністрування.  
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Значущий вплив на розвиток теорії та практики соціального діалогу в 

світі здійснили наукові розвідки європейських учених та ініціативи політиків 

ЄС. Зокрема, важливі для даного дослідження наукові положення містять праці 

європейських учених присвячені розгляду національних особливостей та 

причин підтримки урядами і соціальними партнерами договірного регулювання 

соціально-економічних відносин, аналізу тенденцій розвитку соціального 

діалогу у західних та східних європейських країнах в контексті утвердження 

цінностей соціальної Європи, висвітленню проблеми оцінювання впливу 

соціального діалогу на процеси розбудови держави загального добробуту. 

Серед таких робіт, проаналізованих у нашому дослідженні, насамперед праці у 

авторстві Д.Бі, С.Бейд, Р.Бріш, С.Демке, А.Гассел, Н.Зігел, Е.Леонард, 

В.Ретнем, Р.Стабс, Р.Торнбул, М.Фентезі, Е.Янкова [51, 71] та ін.  

Отримані результати склали основу для подальшого контекстного аналізу 

передумов становлення та розвитку, існуючої структури та механізмів 

забезпечення (нормативно-правових, організаційно-функціональних та 

договірних) національної системи соціального діалогу в державному управлінні 

України.  

У цілому, аналіз джерельної бази засвідчує зростаючий інтерес до 

проблематики соціального діалогу серед зарубіжних і вітчизняних учених. У 

вітчизняній і зарубіжній науковій думці склався широкий діапазон теоретичних 

інтерпретацій та нормативної оцінки соціального діалогу у сфері соціально-

трудових відносин. Належним чином оцінюючи проаналізовані літературні 

джерела, присвячені проблематиці соціального діалогу, змушені визнати 

недостатній рівень висвітлення у вітчизняній науці робіт, присвячених 

розв’язанню проблеми інституціоналізації ефективної системи соціального 

діалогу в державному управлінні. Тому в пропонованій дисертаційній роботі 

робиться спроба обґрунтувати теоретико-методологічні засади 

інституціоналізації ефективних систем соціального діалогу в державному 

управлінні. 
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Завершує дослідження запропонована автором методика вимірювання 

ефективності національних моделей соціального діалогу. Виконаний на її 

основі емпіричний аналіз національних моделей соціального діалогу країн ЄС 

забезпечив оціночні критерії та можливість здійснення на їх основі 

порівняльного аналізу ефективності вітчизняної моделі соціального діалогу. 

Емпіричним підґрунтям до аналізу ситуації у сфері соціального діалогу 

слугують дані Звіту ООН з людського розвитку, Доповіді Всесвітнього 

економічного форуму з індексу глобальної конкурентоспроможності, Інституту 

європейських профспілок (ІЄП), Міністерства соціальної політики України, 

Державної служби статистики України, Національної тристоронньої соціально-

економічної ради, експертні оцінки фахівців Національного інституту 

стратегічних досліджень, Інституту економіки і прогнозування НАН України, 

Інституту соціології НАН України, Центру Разумкова та інших науково-

дослідних і експертних організацій[8; 14; 51; 52; 53;71].  

Обґрунтовуючи актуальність інституціонального підходу в дослідженні 

соціального діалогу, ми виходимо з розуміння того, що: 

по-перше, функціонування соціального діалогу, як і будь якої іншої 

соціальної системи, відбувається в умовах багатовекторно суперечливих 

відносин між різними полюсами суспільства – колективне та індивідуальне, де: 

колективне прагне забезпечити його збереження, закріплення і розвиток, 

підготовку і переконання окремих своїх членів дотримуватися традицій, законів 

і цінностей, сприяти захисту і підтримці співтовариства; окремі члени прагнуть 

до забезпечення власного виживання, збереження і, по можливості, 

примноження матеріального і соціального становища, особистого комфорту; 

по-друге, соціальний діалог, як і кожен інший соціальний інститут має 

свою систему цінностей та правил (нормативних очікувань), які визначають 

мету його діяльності. Ця система гарантує схожу поведінку людей, погоджує і 

спрямовує в русло їх певні наміри, встановлює способи задоволення їх потреб, 

розв’язує конфлікти, що виникають у повсякденному житті, забезпечує стан 
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рівноваги і стабільності в межах тої чи іншої соціальної спільноти і суспільства 

в цілому;  

по-третє, інституціональний підхід значно розширює можливості 

дослідження взаємовідносин між учасниками соціального діалогу через 

систему нормативно-правових, програмно-цільових, організаційних, ресурсних 

та інформаційних (соціально-психологічних) механізмів, представлених 

соціальними інститутами.  

Слід також акцентувати увагу, що теоретичне осмислення системи 

соціального діалогу в державному управлінні в рамках інституціонального 

підходу визначається не тільки необхідністю аналізу сучасного його стану 

через виявлення сутності, змісту та форм соціальних інститутів, які регулюють 

соціально-трудові та соціально-економічні відносини і детермінують процеси 

інституціоналізації сторін та суб’єктів соціального діалогу, їх взаємовідносин і 

взаємодії, а й пошуком конкретних шляхів, способів і форм гармонізації їх 

відносин один з одним, із суспільством в цілому. 

У зв’язку з цим, метою інституціоналізації (англ. іnstitutionalization, від 

лат. institutus – встановлення, заснування) [71] соціального діалогу в 

державному управлінні є: 

1. Утворення стабільних зразків соціальної взаємодії держави і 

громадянського суспільства (насамперед, соціальних партнерів), заснованої на 

формалізованих правилах, законах та звичаях і ритуалах. 

2. Упорядкування, структурування, формалізація і стандартизація певних 

усталених компонентів свідомості або поведінки, в ході якого соціальні 

практики соціального діалогу стають достатньо регулярними і тривалими. 

3. Конституювання (утворення) інститутів соціального діалогу. 

Як бачимо, інституціоналізація соціальних явищ загалом, а отже й 

соціального діалогу, зокрема, є складним суспільним процесом. 

Відомий соціальний дослідник Г.Ленскі визначив такі ключові соціальні 

потреби, які породжують процеси інституціоналізації: потреба комунікації 

(мова, освіта, зв’язок, транспорт); потреба у виробництві продуктів і послуг; 
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потреба в розподілі благ і привілеїв; потреба безпеки громадян, захисту їх 

життя і благополуччя; потреба в підтримці системи нерівності (розміщення 

соціальних груп за позиціями, статусами тощо); потреба в соціальному 

контролі за поведінкою членів суспільства (релігія, мораль, право) [71]. 

Одну з центральних проблем розвитку й оновлення соціальних інститутів 

iнституціоналісти вбачають у створенні системи соціального контролю. При 

цьому, представники інституціонального підходу відзначають різні форми 

соціального контролю над економікою: реформи, які стосуються великих 

корпорацій, управління їх діяльністю, державні і регулюючі заходи, що 

впливають на механізм ринкової конкуренції, ціноутворення, зайнятість, стан 

грошово-кредитного ринку, фінансово-бюджетної системи тощо. Значне місце 

в організації соціального контролю відводиться плануванню, включаючи 

створення і розвиток державної системи програмування та індикативного 

планування. Все це об’єктивно сприяє розвитку і вдосконаленню державних 

форм господарювання. В організації соціального контролю інституціоналісти 

покладають надію на програми “соціалізації”. 

У процесі інституціоналізації соціального діалогу в державному 

управлінні важливо розрізняти два процеси – інституцію норм та їх 

інституціалізацію. Під інституцією норм розуміється формальне ухвалення 

парламентом чи іншим законодавчим органом нових норм, незалежно від того, 

як ці норми сприймаються населенням. Норми не вважаються 

інституціоналізованими доти, поки вони не будуть визнані більшістю 

населення та не стануть загальноприйнятими. 

Отже, інституціоналізація є свого роду інтерналізацією санкціонованих 

більшістю зразків і стандартів дій, поведінки – тобто засвоєння їх в 

особистісних мотиваційних структурах членів суспільства, процесом, за якого 

певна суспільна потреба починає усвідомлюватися як загально соціальна, а не 

приватна. Для її реалізації у суспільстві встановлюються особливі норми 

поведінки, формуються відповідні ролі, готуються кадри, виділяються ресурси. 

Завдяки цьому формується певний набір формальних і неформальних санкцій, 
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за допомогою яких здійснюється соціальний контроль за відповідними типами 

поведінки. 

Існують дві основні точки зору на дослідження інституціоналізації. По-

перше, інституціоналізація розглядається як історичний процес зародження і 

установлення нових соціальних інститутів, що дає змогу розкрити причини й 

умови їх виникнення. По-друге, інституціоналізація виступає як 

функціонування соціальних інститутів у рамках соціальної системи у зв’язку з 

процесом адаптації індивідів і колективів до її нормативних вимог, під час 

якого формуються соціально-психологічні механізми, що забезпечують 

стабільність і стійкість суспільних відносин. 

Тобто, інституціоналізація може бути спрямована як на узаконення 

(легітимацію) вже існуючих практик, так і на впровадження нових інститутів з 

метою трансформації існуючої системи суспільних відносин. Звідси, 

інституціоналізація соціального діалогу – це безперервний процес, у якому 

безліч заходів, структур і цінностей стає невід’ємною і сталою частиною 

соціально-трудових та соціально-економічних відносин. 

Термін інституціоналізація також широко використовується в соціальній 

теорії для позначення процесу впровадження нових правил і форм соціальних 

відносин у соціальні системи або суспільство в цілому. Цей термін увійшов у 

вжиток політичної сфери і відображає явища, пов’язані зі створенням та 

організацію державних установ або окремих органів, відповідальних за 

вироблення і здійснення політики. Інституціоналізація також розглядається як 

важлива частина процесу модернізації соціальних систем, суспільних відносин. 

Виходячи з вищевикладеного, використовуючи інституціональний підхід, 

ми маємо намір аналізувати: 

1. Змістовну структуру соціального діалогу як систему офіційно визнаних 

цілей, завдань, пріоритетів та принципів його організації та функціонування в 

державному управлінні.  

2. Компонентну структуру соціального діалогу – як форму взаємозв’язку 

елементів. 
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3. Функціональну будову соціального діалогу – функцiї елементiв i 

системи соціального діалогу в цілому; внутрішнє i зовнішнє середовище 

системи соціального діалогу; тенденції і закономірності розвитку системи 

соціального діалогу та її складових; рівень, формат, предмет, форми 

соціального діалогу як спосіб організаційної взаємодії, координації соціально 

значущих функцій, як інтеракції конкретних акторів, чия діяльність орієнтована 

на узгодження інтересів та досягнення спільних цілей.  

Для цілей нашого дослідження особливий інтерес складає визначення 

компонентної структури соціального діалогу за сферами його впливу, 

виявлення видових форм соціального діалогу, що склалися у різних країнах, 

аналіз інституціональної і рівневої структури соціального діалогу в Україні.  

Існують два основні способи формування і розвитку соціальних 

інститутів: 1) розбудова власної формальної структури, орієнтованої на 

контури власної неформальної структури; 2) адаптація (шляхом легалізації та 

імпорту) структури успішної моделі соціальних інститутів зарубіжних країн. 

Перший спосіб розбудови соціальних інститутів ринку є більш притаманним 

для країн Західної Європи, в яких соціально-правові норми закріплюють 

становище різних соціальних суб’єктів та порядок відносин між ними, 

засновані на традиції та національній культурі ринкової економіки.  

Специфіка розвитку соціальних інститутів ринкової економіки в Україні 

полягає в тому, що інституціональні зміни не витікають з попереднього 

досвіду, відсутні (або значною мірою втрачені) традиції, звичаї функціонування 

соціальних інститутів в умовах ринку, несформовані суб’єкти, відсутня 

належна інфраструктура соціальних інститутів ринку тощо. Тому, процес 

формування соціальних інститутів в Україні здійснюється у другий спосіб – на 

основі запозичення моделей соціальних інститутів зарубіжних країн і базується 

на розбудові, насамперед, формальних інститутів (нормативно-правових та 

організаційних).  

Завдання формування та розвитку соціального діалогу з орієнтацією на 

стандарти та кращі практики держав-членів ЄС у цій сфері, на правила 
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ефективних взаємовідносин між основними суб’єктами в галузі соціального 

діалогу, їх організаційні структури, стратегії розвитку співпраці мають важливе 

значення для подолання кризи, відновлення економічного зростання, 

підвищення конкурентоспроможності, продуктивності праці та якості робочих 

місць, досягнення повної зайнятості та соціального прогресу українського 

суспільства та є необхідною умовою реалізації цілей державного управління 

щодо європейської інтеграції України. Соціальний діалог посідає визначальне 

місце у процесах євро інтеграції, а вивчення рівня розвитку соціального діалогу 

в країнах-кандидатах було предметом особливої уваги європейської спільноти 

напередодні розширення Європейського союзу. Значна увага при цьому 

приділялося не тільки інформації про соціальну та економічну ситуацію в 

країнах-претендентах до вступу, але й вивченню реальних можливостей 

соціальних партнерів у цих країнах сприяти самостійному і політично 

ефективному соціальному діалогу. 

Інституціональний підхід як методологічна основа дослідження являє собою 

складну систему категорій, принципів, норм, цінностей, парадигм, теорій і 

самих методів, покликаних забезпечити інструментально-пізнавальну і 

практичну діяльність держави з інституціоналізації соціального діалогу в 

системі державно-управлінських відносин. Кожна складова в структурі 

інституціональної методології державного управління виконує своє специфічне 

призначення. Але одночасно відіграє і системо утворюючу роль. Так, принципи 

визначають відправні точки діяльності, формують її загальні напрямки. 

Категорії задають зміст використовуваних понять, відображення об’єктів і 

комунікацію між суб’єктами діяльності. Норми виступають у вигляді 

раціональних вимог до діяльності. Цінності надають особистісної і суспільної 

значущості державному управлінню. Парадигми забезпечують інтеграцію всіх 

складових методології та їхню реалізацію. Теорії додають обґрунтованості, 

аргументованості діяльності.  

3 прийняттям Закону Україні «Про зайнятість населення» (березень 

1991р.) почалась розбудова правової бази соціального діалогу в країні. Цим 
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Законом передбачалось створення координаційних комітетів сприяння 

зайнятості з однакової кількості представників профспілок, органів державного 

управління, власників підприємств або уповноважених ними органів, 

підприємців. Таким чином, першим органом на тристоронніх засадах став 

створений 12 березня 1992 р. Український координаційний комітет сприяння 

зайнятості населення. Аналогічні комітети створені i діють у більшості 

областей України i певною мірою впливають на ринок праці. 

Закон України «Про об'єднання громадян» (16.06.1992 р.) створив правові 

умови для інституалізації сторін соціального діалогу, визначивши одним з 

обов'язків держави сприяння розвитку політичної та громадської активності, а 

також надав право об'єднанням громадян: 

 представляти i захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх 

членів (учасників) у державних органах i громадських організаціях; 

 одержувати від органів державної влади i управління та органів місцевого 

самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей i завдань; 

 вносити пропозиції до органів влади і управління; 

 розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі. 

Наступним кроком на шляху формування в Україні нормативно-правової 

бази соціального діалогу став Декрет Кабінету Міністрів України, виданий 31 

грудня 1992 року «Про оплату праці», який започаткував договірне 

регулювання оплати праці на основі тарифних угод, що укладаються на 

міжгалузевому (генеральна угода), галузевому (галузева тарифна угода) та 

виробничому (тарифна угода як складова частина колективного договору) 

рівнях. 

У 1993 році було укладено першу Генеральну тарифну угоду між 

Кабінетом Міністрів і 12 профспілковими об'єднаннями України та 56 

галузевих угод з органами галузевих профспілок. Норми Генеральної 

тарифної угоди стали обов'язковими для врахування в усіх колективних 

договорах, а норми галузевої та регіональної тарифних угод – на виробничому 

рівні виступають як мінімальні гарантії. 
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Наступним кроком розбудови соціального діалогу було створення у 

відповідності до вимог Конвенції МОП № 144 «Про тристоронні консультації» 

та Рекомендації №152 щодо тристоронніх консультацій, а також Рекомендації 

№ 113 щодо співробітництва в галузевому та національному масштабі 

Національна рада соціального партнерства як постійно діючий тристоронній 

консультативно-дорадчий орган при Президентові України. 

До складу НРСП увійшли представники Кабінету Міністрів України, 

об'єднань роботодавців та об'єднань профспілок (далі – Сторони).  

Національна рада у своїй діяльності керувалася Конституцією України, 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

міжнародними договорами України, а також Положенням про НРСП, якими 

було визначено її права, обов'язки, завдання та організаційна структура. 

Від профспілкової сторони до складу Національної ради увійшли 10 

представників від Федерації профспілок України та її членських організацій і 12 

– від незалежних профспілкових об'єднань із всеукраїнським статусом. 

Сторона роботодавців була сформована із представників Федерації 

роботодавців України, Українського союзу промисловців та підприємців, 

Спілки орендарів і підприємців України, Спілки підприємців малих, 

середніх і приватизованих підприємств, Української аграрної конфедерації 

тощо. 

Від урядової Сторони в Національній раді соціального партнерства була 

представлена більшість міністерств та інших центральних органів державної 

виконавчої влади на рівні їх керівників або їх заступників, а також Секретаріат 

Кабінету Міністрів України. 

Основними завданнями Національної ради соціального партнерства були 

визначені: 

 узгодження шляхом тристоронніх консультацій позицій сторін у 

соціально-трудовій сфері з метою поєднання інтересів держави, власників 

та працівників підприємств, установ і організацій, а також пошук компромісів 

між соціальними партнерами для запобігання конфліктам; 
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– проведення переговорів між сторонами для узгодження, прийняття 

спільних рішень та укладання угод і колективних договорів; 

 участь у підготовці законопроектів і нормативних актів в галузі 

трудових відносин соціально-економічної політики, соціального партнерства; 

 сприяння укладенню Генеральної та галузевих угод; 

 узгодження позицій сторін стосовно ратифікації або денонсації 

конвенцій МОП. 

Попри наявність деяких недоліків та упущень, важливе значення для 

розвитку соціального діалогу мало прийняття Закону України «Про 

колективні договори і угоди», який набрав чинності з 1 липня 1993 року. 

Розроблений з урахуванням міжнародних норм, Конвенцій і Рекомендацій 

МОП, він створив принципово нове правове підґрунтя договірного 

регулювання виробничих, соціально-економічних і трудових відносин. 

Закон створив можливості дотримання однієї з головних особливостей 

соціального діалогу, яка полягає не в нівелюванні різних інтересів його 

сторін, а в необхідності врахування цих розбіжностей, проведенні такої 

політики, яка шляхом взаємних поступок сприяла б узгодженню 

взаємоприйнятних рішень. 

Таким чином на практиці реалізація соціального діалогу, як моделі 

трьостронньої взаємодії, було започатковано систему договірного 

регулювання оплати праці та вирішення інших питань соціально-трудових 

відносин. Засобами ж погодження і захисту різнобічних інтересів соціальних 

груп, прошарків, класів та органів влади визначалися консультації, 

переговори, договори та угоди. 
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РОЗДІЛ 2  

ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ  

В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

 

2.1. Європейський соціальний діалог у сфері державного управління 

 

Актуальність завдання розвитку соціального діалогу в галузі державного 

управління в Україні тісно пов’язана із завданнями адміністративної реформи, 

спрямованої на скорочення витрат і підвищення ефективності державного 

управління, збільшення підзвітності державних установ і забезпечення 

стабільного прогресу в досягненні цілей соціально-економічного розвитку 

українського суспільства. Джерелом керівних принципів для державної 

політики країни з розвитку соціального діалогу слугують європейські 

стандарти, оскільки вони представляють моделі, здатні забезпечити ефективну 

національну політику, дієві структури державного управління і гідні умови 

праці державних службовців.  

Соціальний діалог є одним із стовпів європейської соціальної моделі, і 

галузевий соціальний діалог займає все більшу частину цього інструменту 

європейського врядування. Соціальний діалог галузевих партнерів набуває 

дедалі більшої ваги для формування та реалізації європейської соціально-

економічної політики. Європейські галузеві соціальні партнери мають досвід 

організації діяльності у своїх сферах і на реальних робочих місцях. Через 

соціальний діалог вони спроможні знаходити дієві рішення з таких питань, як 

управління змінами, реструктуризація, потреби в підготовці кадрів, управління 

зайнятістю, професійна безпека та охорона здоров’я, інтеграція ринку праці, 

зайнятість молоді, забезпечення рівних можливостей та сталого розвитку. Всі 

зазначені питання є елементами Лісабонської стратегії 2000-2010 рр. і стали 

частиною стратегії “Європа 2020” [71].  
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Більшість експертів пропонують кілька пояснень того, чому поведінка та 

діяльність державних службовців відрізняється від діяльності працівників 

недержавного сектору. З одного боку, експерти називають такі характерні 

особливості трудової діяльності: надто багато правил, низький рівень 

делегування та децентралізації, значний політичний вплив, низька мотивація, 

недостатні стимули продуктивності, недостатній, а то й повністю відсутній 

процес залучення до розробки стратегій та інструментів, повільна процедура 

прийняття рішень. З другого боку, досить поширеною є думка про те, що 

державні службовці мають багато гарантій захисту від звільнення, недостатній 

зовнішній тиск (з боку клієнтів і громадян) та багато привілеїв [71].  

Незважаючи на відмінності в культурі, традиціях, ідеології, всі держави-

члени зайняли позицію, що на початку ХХІ ст. право на безпечні та здорові 

умови праці, право на справедливу заробітну плату, право на свободу 

вираження поглядів, право на участь у визначенні умов праці, право на страйк 

(за винятком окремих категорій) і т.д. не повинні суттєво відрізнятися між 

державним і приватним сектором.  

Розвиток соціального діалогу в галузі державного управління в ЄС 

зумовлений системою соціально-трудових відносин, притаманних цьому 

сектору. Сектор державного управління ЄС включає в себе чотири підгалузі: 

а) центральний уряд – включає в себе державні відомства, установи, 

органи парламенту, збройних сил та позабюджетних організацій, що 

знаходяться під контролем центрального уряду; 

б) державну владу – стосовно таких країн, як Іспанія, Німеччина, Австрія 

та Бельгія, які мають федеральний рівень управління;  

в) місцеве врядування – здійснюється на рівні міст та інших географічно 

обмежених одиниць, що мають ранг нижчий за регіональний рівень; 

г) фонди соціального страхування – включає в себе обов’язкові автономні 

пенсійні фонди, фонди фінансування медико-санітарної допомоги та 

соціальних допомог [71].  



 42 

 

 

Рис. 2.1. Структура європейського соціального діалогу у державного 

управління 

 

Функціонування європейського соціального діалогу в галузі державного 

управління здійснюється в рамках Комітету європейського соціального діалогу 

регіональної і місцевої влади, утвореного в 2004 році, та Комітету 

європейського соціального діалогу адміністрації центральної влади, створеного 

в грудні 2010 року. [71].  

Інтереси сторін соціального діалогу у сфері регіонального та місцевого 

врядування представляють Європейська федерація профспілок громадського 

обслуговування та Рада європейських муніципалітетів і регіонів. Офіційному 

оформленню соціального діалогу у сфері регіонального та місцевого 

врядування через створення відповідного Комітету передували неофіційні 

зустрічі європейських соціальних партнерів, що відбувалися впродовж кількох 

років, та їх спільна заява до ЄК щодо розвитку соціального діалогу в органах 

місцевої та регіональної влади. Розвиток соціального діалогу в цій сфері є 

надзвичайно актуальним з багатьох причин. Сектор європейського соціального 

діалогу регіонального і місцевого врядування охоплює державне регулювання 

діяльності установ, які забезпечують медичне обслуговування, освіту, 

культурні послуги, обов’язкове соціальне забезпечення та інші соціальні 

послуги, оборонної сфери, правосуддя та судової діяльності, громадського 
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порядку та безпеки, пожежної служби. Цей сектор є невід’ємною частиною 

сприяння соціальній інтеграції на всій території ЄС.  

Місцева та регіональна адміністрація є одним із найбільших роботодавців 

у Європі – чисельність зайнятих у цій сфері складає близько 10 % від загальної 

зайнятості в країнах Європейського Союзу. Ця ланка працівників галузі 

державного управління посідає центральне місце у наданні високої якості 

державних послуг, які є основним засобом стимулювання добробуту і 

конкурентоспроможності [52].  

Важливим механізмом реалізації політики соціального діалогу є програми 

діяльності Комітету. У 2008-2010 рр. соціальні партнери працювали на 

досягнення цілей третьої такої програми, погодженої на пленарному засіданні у 

грудні 2007 р. Програмою визначено такі пріоритети: заохочення соціального 

діалогу та сприяння меті ЄК зі зміцнення соціального діалогу в нових 

державах-членах та країнах-кандидатах, оцінка досвіду різних форм місцевих 

послуг, державно-приватного партнерства, в тому числі співробітництва на 

муніципальному рівні, вирішення проблеми домагань і насильства на роботі, 

заохочення гендерної рівності, поєднання роботи та сімейного життя.  

Сектор національного та європейського адміністрування охоплює 

цивільних і державних службовців національних міністерств, агентств та 

інститутів ЄС. Це сфера управління, в якій профспілкові права є найбільш 

обмежені порівняно з іншими секторами. Тому профспілки тривалий час 

вимагали визнання стандартів праці, наближених до тих, що існують у 

приватному секторі.  

За оцінками експертів, успіх галузевого соціального діалогу є похідним 

від амбітних намірів соціальних партнерів ефективно представляти членів їхніх 

організацій на європейському рівні, здійснювати ефективні консультації з 

політики ЄС, визначати відповідні теми, що становлять спільний інтерес, брати 

участь в конструктивних обговореннях, діях та/або переговорах за цими 

темами, а також в активній подальшій діяльності та реалізації рішень.  
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Процес офіційного оформлення соціального діалогу у сфері державного 

управління центрального рівня розпочався у лютому 2005 р. з угоди про 

створення Єдиної делегації профспілок національної та європейської 

адміністрації, що привело до активізації діалогу з представниками Роботодавців 

публічної адміністрації Європейського Союзу, які й сьогодні представляють 

інтереси сторін європейського соціального діалогу у сфері центрального 

адміністрування (РПА ЄС представляють 60 % зайнятих у центральній 

адміністрації ЄС).  

Питання офіційного оформлення соціального діалогу набуло особливого 

розвитку у 2007 р. із затвердженням “Плану дій з соціального діалогу”. З січня 

2008 р. соціальні партнери розпочали новий етап реалізації спільної програми 

діяльності на 20082009 рр., спрямованої на створення галузевого комітету та 

закріплення “формального” галузевого соціального діалогу. Отже, утворення 17 

грудня 2010 р. Комітету європейського галузевого соціального діалогу 

центральної адміністрації стало логічним завершенням процесу інституційного 

оформлення соціального діалогу в цій сфері [51].  

Створення комітету забезпечує надання сторонам статусу соціальних 

партнерів і підтримку та ресурси, необхідні для ефективного соціального 

діалогу на рівні ЄС. Комітет буде складатися із представників профспілок, які 

представляють державний сектор, і муніципальних службовців у 27 державах-

членах ЄС, країнах-кандидатах та Норвегії.  

Прес-секретар ТЦКЕБ та співголова новоутвореного Комітету 

Ч.Кокрановський (Великобританія) так прокоментував це досягнення: “Врешті-

решт, працівники та роботодавці державного сектору мають такі ж права на 

рівні ЄС, як інші сектори економіки. Комітет сприятиме обміну інформацією та 

впливу на ініціативи ЄС, які зачіпають інтереси більше 7 млн. працівників у 

центральному апараті управління” [71].  

На шляху до створення комітетів соціального діалогу в галузі державного 

управління соціальні партнери регіонального і місцевого врядування та 

соціальні партнери центрального адміністрування виконали всі умови Рішення 
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Європейської Комісії 1998 р. про офіційне заснування комітету соціального 

діалогу для проведення консультацій з питань соціально-економічного 

розвитку й заохочення соціального діалогу на галузевому рівні [71]: 

а) вони представляють конкретну категорію працівників та організовані 

на європейському рівні; 

б) складаються з організацій, які самі є невід’ємною і визнаною 

частиною соціальних структур партнерів держав-членів і мають можливість 

укладати угоди, типові для ряду держав-членів; 

в) мають відповідні структури для забезпечення їх ефективної участі в 

роботі комітетів.  

Варто зауважити, що цей документ визначає положення, які стосуються 

не тільки створення, але й діяльності галузевих комітетів як центральних 

органів для проведення консультацій, спільних ініціатив і переговорів. Кожен 

комітет, спільно з Комісією, встановлює свої власні правила і процедури. 

Комітет створює основи для реального соціального діалогу, який включає в 

себе як неформальні, так і формальні обговорення.  

У цілому інституційне оформлення європейського соціального діалогу в 

галузі державного управління має важливе значення для удосконалення умов 

державної служби, підвищення якості державних послуг, підвищення довіри до 

органів державної влади і місцевого самоврядування в країнах-членах ЄС. 

Особливої актуальності завдання розвитку європейського соціального діалогу в 

галузі державного управління набуває в сучасних умовах, спричинених 

наслідками фінансової кризи та необхідністю реформування державної служби. 

Адже ефективність адміністративної реформи нерозривно пов’язана з 

вирішенням цілої низки питань, що стосуються умов і безпеки праці, 

соціальних гарантій, здоров’я, підготовки кадрів, старіння робочої сили, 

пенсійного забезпечення, підвищення продуктивності та управління змінами. 

Вирішення цих питань неможливе без обговорення, максимального врахування 

інтересів сторін, вироблення соціальними партнерами спільних рішень.  
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Соціальний діалог у ЄЄ перетворився на інструмент, який вважається 

невід’ємною частиною управління та забезпечує підвищення 

конкурентоспроможності й соціальної справедливості в країнах-членах [52]. 

Комбінуючи цінності відповідальності, солідарності й участі, європейський 

соціальний діалог доповнює національні методи соціального діалогу, які 

існують у більшості держав-членів. У свою чергу, особливістю розвитку 

європейського соціального діалогу є те, що зусилля країн, які приєдналися до 

Європейського Союзу в 1970-х і 1980-х рр., були спрямовані на створення 

спільного законодавства на основі досягнень національних законодавств, у той 

час як країнам, що приєдналися до ЄС пізніше, належало адаптуватися до вже 

сформованих стандартів соціального діалогу – як на міжгалузевому, так і 

галузевому рівні. Перспективи приєднання цих країн-кандидатів нерозривно 

пов’язані не лише з умовою відповідати рівню “досягнень Спільноти” 

(основний звід законів ЄС), а й із функціонуванням відповідних організацій 

соціального діалогу, здатних забезпечити прийняття узгоджених рішень. Ця 

проблема ускладнювалася внутрішньою слабкістю інституційної структури для 

двостороннього діалогу в більшості приєднуваних країн, на додаток до ряду 

інших проблем, включаючи низьку питому вагу та подальші тенденції 

зменшення участі у профспілках, низький рівень приєднання до організацій 

роботодавців, фрагментацію роботодавців і профспілкових організацій, 

обмеженість фінансових ресурсів на тлі глибоких економічних перетворень.  

Звідси очевидно і зрозуміло, що система європейського соціального 

діалогу має доволі неоднорідну організаційну структуру. Тому дослідження 

становища роботодавця і профспілкових організацій, взаємовідносин між ними, 

державою та іншими групами соціально-економічних інтересів, сучасного 

стану, тенденцій та результатів соціального діалогу в двадцяти семи різних 

країнах неминуче стикаються з багатьма методологічними обмеженнями.  

Потрібно також враховувати усю сукупність особливостей, притаманних 

країнам Західної, Південної, Східної, Північної і Центральної Європи. Різні 

національні моделі соціального діалогу обумовлені особливостями історичного 
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розвитку, економічної та політичної ситуації. Характерною ознакою у 

відмінностях є те, що в більшості Західних Європейських країн існуючі форми 

соціального діалогу значною мірою ґрунтуються на положеннях, розроблених 

після Другої світової війни, у той час як у більшості країн Центральної та 

Східної Європи соціальний діалог почав формуватися наприкінці 1980-х – 

початку 1990-х рр. минулого століття.  

Відповідно до логіки побудови, до першої моделі входять країни, у яких 

найбільшого розвитку набув міжгалузевий соціальний діалог, який відбувається 

на національному рівні – це, насамперед, Бельгія, Ірландія, Іспанія. До групи 

цих країн з певними умовами можна віднести і Румунію. Другу модель 

формують країни, у яких найбільше визнання здобув галузевий соціальний 

діалог – Австрія, Словенія, Німеччина, Греція, Італія, Нідерланди, Португалія. 

Поєднання соціального діалогу на галузевому та локальному рівні в Кіпрі, 

Данії, Фінляндії, Люксембурзі, Франції, Словаччині та Швеції слугувало 

основою виокремлення третьої моделі в системі національного європейського 

соціального діалогу. Підгрунтям для обґрунтування четвертої моделі 

національного соціального діалогу в ЄЄ слугує досвід Болгарії, Естонії, Чеської 

республіки, Угорщини, Латвії, Литви, Мальти, Польщі та Великобританії, у 

яких переважає соціальний діалог на локальному рівні.  

За рівневою ознакою групу країн з різними організаційними моделями 

складають як країни розвиненої демократії, так і країни, що недавно 

приєдналися до європейської спільноти. Очевидно також, що існують суттєві 

відмінності в системах соціального діалогу між окремими посткомуністичними 

країнами.  

Зміст національного соціального діалогу значною мірою диктується 

умовами та потребами економічного й соціального розвитку країн. У зв’язку з 

цим національні системи соціального діалогу в розвинених європейських 

країнах та країнах нової демократії вирізняються за багатьма ознаками. Це, 

насамперед: предмет та філософія національного соціального діалогу; стан 
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розвитку соціального діалогу; готовність соціальних партнерів до соціального 

діалогу; роль держави у соціальному діалозі [95].  

Якщо, наприклад, західноєвропейські країни стикаються з проблемами 

поглибленого аналізу та дискусіями про важливість соціального діалогу в 

сучасному суспільстві, про роль соціальних партнерів та переваги й недоліки 

соціального діалогу на різних рівнях, про важливість централізації або 

децентралізації процесів соціального діалогу у приватному та державному 

секторах, то у Східній і Центральній Європі соціальний діалог є порівняно 

новим явищем. У країнах розвиненої демократії соціальний діалог має успішне 

практичне застосування та забезпечує його учасникам ефективність управління 

в умовах мінливих потреб і нових викликів. У нових державах-членах ЄС 

питання імплементації стандартів європейського соціального діалогу в 

національні системи проходить поки що етап становлення та розвитку.  

У більшості країн Східної та Центральної Європи соціальний діалог був 

сформований і реалізований тільки після перехідного періоду. За соціалістичної 

системи інститут соціального діалогу існував формально та слугував 

доповненням до державних інститутів і політики. Внаслідок політичних, 

економічних перетворень, поділу державної влади, утвердження інститутів 

громадянського суспільства за західними європейськими стандартами соціальні 

партнери набувають важливого значення і впливу в системі соціально-

економічних відносин країн Східної та Центральної Європи. Разом з тим їм ще 

бракує тих важливих особливостей, які притаманні соціальним партнерам у 

країнах Західної Європи, соціально-правове становище яких засноване на 

традиції, а соціальний діалог є визнаним елементом їх національних культур 

[71].  

Характерною особливістю соціального діалогу в державах-членах 

Північної Європи є популярність “автономних” угод, колективних договорів і 

спільних видів діяльності, які здійснюються без прямої участі та контролю 

держави. І навпаки, в інших державах-членах, переважно Південної та Східної 

Європи, активну роль у соціальному діалозі відіграють держава, тристоронні 
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угоди, консультативні ради із соціальної та економічної політики, інші 

інституції, у яких держава бере безпосередню участь [71].  

Інтегруючим чинником у забезпеченні функціонування європейського 

соціального діалогу як злагодженої системи є чітка схема взаємодії (в обох 

напрямах) між соціальними партнерами, владою загальноєвропейського та 

національного рівнів у різних сферах: міжгалузевого та галузевого соціального 

діалогу, соціального діалогу між представниками різних галузей, галузевого 

діалогу і діалогу на рівні компаній, соціального діалогу між окремими 

компаніями [51].  

Слугуючи унікальним та обов’язковим компонентом європейської 

соціальної моделі, в рамках якої здійснює свою діяльність ЄС, соціальний 

діалог відіграє ключову роль у забезпеченні цілей наблизити Європейський 

Союз до європейських громадян, зміцнити демократію в Європі та закріпити 

легітимність інституцій. Організації та спільна діяльність сильних соціальних 

партнерів і відносини, засновані на довірі, вважаються надійним механізмом, 

здатним протидіяти існуючим викликам на шляху поступу європейської 

спільноти. В сучасних умовах економічної кризи розвиток соціального діалогу 

з метою зміцнення економічних, соціальних і культурних прав розглядається як 

один із найбільш пріоритетних напрямків внутрішньої і зовнішньої політики 

Євросоюзу [71].  

 

2.2. Сучасний досвід соціального діалогу в українському суспільстві 

 

Одна з умов функціонування соціального діалогу – це наявність 

інститутів, які за своєю суттю є цілісністю правових форм здійснення 

соціального діалогу між уповноваженими суб’єктами, що представляють 

роботодавців, працівників та державні органи.  

Правову основу функціонування системи соціального діалогу в Україні 

складають стандарти ООН, Конвенції МОП, Європейська соціальна хартія, інші 
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міжнародні акти, Конституція України, закони України, укази Президента 

України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України.  

Право громадян України на свободу об’єднання закріплене ст. 36 

Конституції України. Цією ж статтею задекларовано право на участь у 

професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних 

прав та інтересів. Конституція України (ст. 44) встановлює також, що ті, хто 

працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 

інтересів [47].  

Гарантії соціального діалогу в Україні забезпечують положення Кодексу 

законів про працю України, законів України “Про зайнятість населення” (1991 

р.), “Про об’єднання громадян” (1992 р.), “Про охорону праці” (1992 р.), “Про 

колективні договори і угоди” (1993 р.), “Про оплату праці” (1995 р.), “Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” (1998 р.), “Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (1999 р.), “Про соціальний 

діалог в Україні” (2010 р.), “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і 

гарантії їх діяльності” (2012 р.) та ін.  

Частиною національного законодавства є також міжнародні нормативно-

правові акти, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а 

також інші акти міжнародного права, до яких приєдналася Україна.  

Україна ратифікувала більше 60 конвенцій МОП, у тому числі – всі 

основні конвенції МОП: 1) Про свободу асоціації та захист права на 

організацію (№ 87), 1948 р. (рат. 14.09.1956 р.); 2) Про право на організацію і на 

ведення колективних переговорів (№ 98), 1949 р. (рат. 14.09.1956 р.); 3) Про 

примусову працю (№ 29), 1930 р. (рат.10.08.1956 р.); 4) Про скасування 

примусової праці (№ 105), 1957 р. (рат.14.12.2000 р.); 5) Про мінімальний вік 

(№ 138), 1973 р. (рат. 03.05.1979 р.); 6) Про найгірші форми дитячої праці 182), 

1999 р. (рат. 14.12.2000 р.); 7) Про рівну винагороду (№ 100), 1951 р. (рат. 

10.08.1956 р.); 8) Про дискримінацію (в галузі праці і зайнятості) (№ 111), 1958 

р. (рат. 4.08.1961 р.).  
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Важливе значення для нормативно-правового забезпечення розвитку 

соціального діалогу мають: Постанова КМУ “Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (№ 996), якою 

затверджено “Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики” та накладено зобов’язання на 

міністерства та інші органи державної влади забезпечити урахування позиції 

професійних спілок та їх об'єднань, організацій роботодавців під час прийняття 

рішень з питань, що стосуються формування та реалізації соціально-

економічної політики і регулювання соціально-трудових відносин [78]; 

“Регламент Кабінету Міністрів України”, яким передбачено залучення 

соціальних партнерів до прийняття рішень з питань, що стосуються 

формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, 

регулювання трудових, соціальних, економічних відносин [90]; Постанова 

Кабінету Міністрів України “Положення про державну реєстрацію нормативно-

правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади”, за якою 

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади в обов’язковому 

порядку надсилають на погодження проекти нормативно-правових актів з 

питань, що стосуються формування та реалізації соціальної і економічної 

політики, регулювання соціальних, економічних і трудових відносин [74].  

Процес розбудови організаційної системи соціального діалогу в Україні 

був розпочатий зі створення в 1991 р. Координаційного комітету сприяння 

зайнятості населення, сформованого на тристоронній основі (з однакової 

кількості представників профспілок, органів державного управління, власників 

підприємств або уповноважених ними органів, підприємців) на державному та 

регіональному рівнях. У 1993 р. Президентом України підтримана пропозиція 

профспілок і створена Національна рада соціального партнерства як 

консультативно-дорадчий орган глави держави для узгодження інтересів 

найманих працівників, роботодавців і держави. Утворення НРСП стало 

результатом пошуку шляхів розв’язання кризової ситуації, що склалася після 

ряду страйків та протестів, спрямованих проти Уряду і викликаних 
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підвищенням цін та недостатньою увагою до проблем у соціально-трудовій 

сфері. Після запровадження в Україні загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, відповідно до прийнятих законів “Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності” (1999 р.), “Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття” (2000 р.), “Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” (2001 

р.), на тристоронній основі було утворено правління та наглядові ради по 

кожному виду страхування [71].  

Із прийняттям Указу Президента України від 29 грудня 2005 р. № 1871 

“Про розвиток соціального діалогу в Україні” та розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 445 “Про затвердження плану заходів 

щодо розвитку соціального діалогу в Україні” у державі розпочався етап 

формування системи ведення соціального діалогу в різних сферах та на різних 

рівнях, створення умов для його інституційної розбудови і, зокрема, 

формування на територіальному рівні тристоронніх органів із соціально-

економічних питань. Відповідно до Закону України “Про соціальний діалог в 

Україні” Указом Президента України № 347 від 2 квітня 2011 р. Національній 

тристоронній соціально-економічній раді надано статус постійно діючого 

органу [81]. Основними завданнями Національної ради визначено: 

1) вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо 

стратегії економічного і соціального розвитку України та шляхів вирішення 

існуючих проблем у цій сфері; 

2) підготовку та надання узгоджених рекомендацій і пропозицій 

Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України з 

питань формування і реалізації державної економічної та соціальної політики, 

регулювання трудових, економічних, соціальних відносин.  
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Важливу роль в умовах ринкової економіки покликані виконувати 

примирні, посередницькі структури, незалежні експерти, арбітри, а також 

навчальні, інформаційні, консультативні та інші формування з тим, щоб 

мінімізувати наслідки можливих конфліктів, попереджувати загострення 

соціально-трудових відносин. Сьогодні в Україні діє створена 17 листопада 

1998 р. Національна служба посередництва і примирення – постійно діючий 

державний орган для сприяння врегулюванню колективних трудових спорів 

(конфліктів). На НСПП покладається виконання завдань, спрямованих на 

розвиток соціального діалогу в країні: сприяння взаємодії сторін соціально-

трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів 

(конфліктів), що виникли між ними; прогнозування виникнення колективних 

трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню; 

здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів); забезпечення здійснення соціального діалогу, 

вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та 

трудових відносин в Україні; здійснення заходів із запобігання виникненню 

колективних трудових спорів (конфліктів); підвищення рівня правової культури 

учасників соціально-трудових відносин [71].  

Як результат на сьогодні суб’єктна структура соціального діалогу в 

Україні представлена учасниками, серед яких вирізняють ряд сторін і суб’єктів 

соціального діалогу.  

Сторонами соціального діалогу виступають роботодавець, найманий 

працівник і держава як носії первинного права. Суб’єктами соціального діалогу 

є носії як первинного, так і делегованого права у сфері соціально-трудових та 

соціально-економічних відносин.  

Упродовж 1991-2014 рр. відбувався також процес формування 

представницьких структур суб’єктів соціального діалогу – професійних спілок 

та об’єднань роботодавців всеукраїнського, регіонального та галузевого рівнів, 

а також його тристоронніх органів (за участю уряду).  
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Найбільш численною, організованою групою інституту соціального 

діалогу є професійні спілки. Станом на 29 листопада 2010 р. Мін’юстом 

України було зареєстровано 143 всеукраїнські профспілки і 16 їх об’єднань 

[63].  

Загалом з 90-х рр. в Україні відбулися суттєві трансформації інституту 

профспілкового руху. Найбільшими досягненнями у розбудові інституту 

профспілок за цей період стали: визначення профспілок як організації із 

захисту інтересів найманих працівників; роздержавлення профспілок, 

започаткування опозиції владним структурам і роботодавцям; нове політичне 

самовизначення профспілок у суспільстві (проголошення нейтральності 

профспілок щодо політичних партій, рухів, об’єднань та організацій; 

співробітництво з партіями лише з конкретних питань захисту соціально-

економічних інтересів найманих працівників); зміна централістської структури 

профспілок України на федеративну; визнання конфедеративності й 

плюралізму профспілкового руху; вивільнення профспілок від реалізації 

невластивих їм як громадським організаціям повноважень, відмежування від 

невластивих функцій, форм і методів роботи; застосування принципів 

соціального діалогу у взаємовідносинах з роботодавцями та виконавчою 

владою [71].  

Розвитку профспілкового руху та трансформації інституту профспілок 

сприяло прийняття у 1999 р. Закону України “Про професійні спілки України, 

їх права та гарантії діяльності” [86]. Визначивши профспілку як добровільну 

неприбуткову громадську організацію, що об’єднує громадян, пов’язаних 

спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання), 

Закон гарантує право громадян на основі вільного волевиявлення без будь-

якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них, 

брати участь у роботі профспілок. Надані права створювали юридичну базу для 

нарощування і розширення прав, які сприяють профспілкам у захисті трудових, 

соціально-економічних інтересів працівників [29, с. 18].  
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З початку 90-х рр. в Україні почали створюватись організації 

роботодавців. Їх появу спонукало становлення соціального партнерства в 

Україні, розвиток колективно-договірного регулювання та вирішення 

колективних трудових спорів. Важливим результатом розбудови соціального 

діалогу як інституту ринкових соціально-економічних відносин стало 

прийняття у травні 2001 р. Закону України “Про організації роботодавців”, 

яким було інституціоналізовано створення й функціонування організацій 

роботодавців і їхніх об’єднань, призначених представляти та захищати інтереси 

роботодавців на загальнодержавному, галузевому та територіальному рівнях. 

Цей закон вперше визначав поняття “роботодавець”, “організація 

роботодавців”, окреслив основні завдання та мету діяльності організацій 

роботодавців та їх об’єднань, визначив їх статус та основні права і 

повноваження, а також механізми взаємовідносин з урядом, органами місцевого 

самоврядування і профспілками [71].  

З прийняттям спеціального закону відбулася активізація руху 

роботодавців, що супроводжувалась стрімким процесом створення нових 

організацій роботодавців та їх об’єднань, заінтересованістю великого 

приватного капіталу у використанні механізмів колективно-договірного 

регулювання, захисті інтересів бізнесу та донесенні його позицій до органів 

влади найвищого рівня. У 2011 р. Міністерством юстиції України на території 

України було зареєстровано 21 всеукраїнське об’єднання організацій 

роботодавців [14].  

Подальшому інституціональному оформленню сторони роботодавців в 

Україні сприятиме прийнятий 22 червня 2012 р. Закон України “Про організації 

роботодавців, їх об’єднання, права та гарантії їх діяльності”, яким визначено 

особливості правового регулювання, засади створення та діяльності організацій 

роботодавців і їх об’єднань, основні принципи їх взаємодії з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та 

об’єднаннями громадян [51].  
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Держава в системі соціального діалогу в Україні бере участь у різних 

ролях: законодавець, гарант прав сторін соціально-трудових відносин, 

роботодавець, сторона соціального діалогу, арбітр та ін.  

Сьогодні інституціональними органами тристороннього співробітництва 

на національному рівні є Національна тристороння соціально-економічна рада 

та Український координаційний комітет сприяння зайнятості населення. 

Регулювання примирних та узгоджувальних процедур між профспілками, 

працівниками, органами виконавчої влади і роботодавцями здійснює 

Національна служба посередництва і примирення, яка діє на виконання Закону 

України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”. 

Аналогічні інституції на тристоронній основі утворено в усіх областях. В 

Україні на тристоронній основі здійснюється також управління фондами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування представниками 

від влади, працівників і роботодавців [63].  

Координаційні комітети сприяння зайнятості населення, органи 

управління фондами загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на даний час продовжують функціонувати у попередньо 

створеному складі.  

На виконання Закону України “Про соціальний діалог в Україні” за 

останні роки запроваджено нові механізми нормативно-правового регулювання 

тристоронніх і двосторонніх, міжгалузевих і галузевих та територіальних 

органів соціального діалогу: 

Указом Президента України від 2 квітня 2011 р. (№ 347) затверджено 

“Регламент Національної тристоронньої соціально-економічної ради”, 

утвореної відповідно до Закону України “Про соціальний діалог в Україні”; 

засіданням Національної ради від 20 лютого 2012 р. затверджене “Типове 

положення про територіальну тристоронню соціально-економічну раду”; 

Президією НТСЕР від 29 березня 2012 р. схвалено “Типове положення 

про галузеву (міжгалузеву) тристоронню або двосторонню соціально-

економічну раду”; 
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Президією НТСЕР від 29 березня 2012 р. затверджено “Порядок участі 

представників сторін соціального діалогу у формуванні бюджетної політики” 

[63].  

Національна рада складається з рівної кількості повноважних 

представників сторін соціального діалогу національного рівня і об’єднує 60 

членів, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах [81]. 

Галузева (міжгалузева) рада складається з рівної кількості повноважних 

представників сторін соціального діалогу галузевого рівня, які здійснюють свої 

повноваження на громадських засадах. Рішення про граничну кількість її членів 

приймається сторонами соціального діалогу. Персональний склад галузевої 

(міжгалузевої) ради визначає кожна сторона самостійно.  

Територіальна тристороння соціально-економічна рада складається з 

рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу 

територіального рівня, але не більше ніж по 15 представників від кожної 

сторони, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах.  

Безпосередня діяльність суб’єктів соціального діалогу у сфері соціально-

трудових та соціально-економічних відносин виражається у певних 

організаційно-правових формах соціального діалогу. У ст. 8 Закону України 

“Про соціальний діалог в Україні” задекларовано визначення та механізми 

здійснення таких форм соціального діалогу: обмін інформацією; консультації; 

узгоджувальні процедури; колективні переговори з укладення колективних 

договорів та угод [51].  

Про практичне застосування такої форми соціального діалогу, як обмін 

інформацією, свідчать домовленості сторін у рамках Генеральної угоди. 

Зокрема, сторони домовилися [86]: 

1) проводити постійний моніторинг та регулярно, але не рідше, ніж один 

раз на квартал, обмінюватися інформацією про стан дотримання законодавства 

і положень цієї Угоди у сфері оплати праці та здійснювані заходи за фактами 

виявлених порушень; 
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2) подавати СПО профспілок та СПО роботодавців, які є сторонами 

Угоди, інформацію про: 

- фактичну величину прожиткового мінімуму на одну особу на місяць та 

для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, 

в цілому по Україні (щомісяця); 

- основні показники рівня життя населення та бідності у цілому по 

Україні та в розрізі регіонів (щоквартально); 

- стан розроблення та затвердження соціальних стандартів і нормативів 

(двічі на рік); 

3) надавати безоплатно на запит профспілкових організацій, їх об’єднань 

інформацію про стан виконання взятих покупцями державного майна 

зобов’язань за договорами його купівлі-продажу (фіксованими умовами 

конкурсів) стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань 

соціально-трудових відносин; 

4) здійснювати обмін інформацією про реалізацію проектів та програм 

досліджень, які виконуються на замовлення, у тому числі за участю іноземних 

партнерів, міжнародних організацій, що стосуються предмета даної Угоди, з 

метою координації роботи та спільного використання результатів таких 

досліджень. 

Поширеною формою в системі соціального діалогу в Україні є 

консультації сторін. Окремий перелік питань, з яких сторони проводять 

консультації, визначений Генеральною угодою на 2010-2012 роки. Це, зокрема, 

консультації стосовно [86]: 

 основних прогнозних показників економічного та соціального 

розвитку України; 

 встановлення Кабінетом Міністрів України розміру посадового окладу 

(тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної 

сітки та посадових окладів працівників бюджетної сфери, яким посадові оклади 

визначаються окремими рішеннями Уряду України, у тому числі державних 

службовців; 
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 розмірів страхових внесків на всі види загальнообов’язкового 

державного соціального страхування; 

 змін до порядку та норм надання субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг населенню.  

Для врахування позицій сторін, вироблення компромісних узгоджених 

рішень під час розроблення проектів нормативно-правових актів здійснюються 

узгоджувальні процедури. Відповідно до Закону України “Про Кабінет 

Міністрів України”, Регламенту Кабінету Міністрів України, Положення про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів 

виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

28 грудня 1992 р. (№ 731), Генеральної угоди на 2010-2012 рр. міністерства, 

інші центральні органи виконавчої влади в обов’язковому порядку надсилають 

на погодження проекти нормативно-правових актів з питань, що стосуються 

формування та реалізації соціальної і економічної політики, регулювання 

соціальних, економічних і трудових відносин [71; 95].  

Відзначаючи незамінну роль усіх законодавчо визначених форм 

соціального діалогу в забезпеченні соціально-економічних цілей його 

учасників, суспільства в цілому, слід визнати, що практика формування та 

розвитку соціального діалогу в Україні, як і в більшості країн світу, засвідчує 

вирішальну роль серед них форми ведення колективних переговорів [59; 95].  

Однією з основних проблем у сфері соціального діалогу в Україні 

донедавна були особливості визначення правосуб’єктності його учасників. 

Чинне трудове законодавство не вказувало достатньо чітко, хто повинен 

виступати сторонами колективно-договірних відносин і представляти 

працівників і роботодавця (роботодавців) на різних рівнях колективно-

договірних угод – локальному (виробничому), галузевому, регіональному 

(територіальному), національному. Цю проблему було врегульовано у ст. 4 

Закону України “Про соціальний діалог в Україні”.  

З ухваленням 16 жовтня 2012 р. Закону України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо визначення сторін колективних 
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переговорів” соціальний діалог в Україні здійснюється на національному, 

галузевому, територіальному та локальному (підприємство, установа, 

організація) рівнях на тристоронній або двосторонній [71].  

Склад суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців для 

участі в колективних переговорах з укладення колективних договорів та угод, 

тристоронніх або двосторонніх органах та у міжнародних заходах визначається 

за критеріями репрезентативності. Загальними критеріями репрезентативності 

для суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців є: легалізація 

(реєстрація) зазначених організацій (об’єднань) та їх статус; для профспілок, їх 

організацій та об’єднань – загальна чисельність їх членів, для організацій 

роботодавців та їх об’єднань – загальна чисельність працівників, які працюють 

на підприємствах – членах відповідних організацій роботодавців; галузева та 

територіальна розгалуженість [71].  

Наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 

2011 р. № 73 затверджено Порядок оцінки відповідності критеріям 

репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін 

профспілок та організацій роботодавців, погоджений сторонами соціального 

діалогу [71].  

Крім того, наказом НСПП від 1 серпня 2011 р. №80 затверджено 

Положення про комісії з проведення оцінки відповідності критеріям 

репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін 

профспілок та організацій роботодавців [71].  

За даними НСПП, на початок 2013 р. підтвердження репрезентативності 

від сторони профспілок пройшли 228 організацій соціального діалогу, з них 5 

організацій національного, 40 – галузевого, решта – територіального рівнів. 

Оцінку репрезентативності від сторони роботодавців пройшли 2 національні 

організації, 14 галузевих та 56 територіальних [71].  

Що стосується сторони органів виконавчої влади, її склад на 

національному рівні визначається рішенням Уряду, на галузевому і 
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територіальному рівнях – призначається відповідним органом виконавчої 

влади.  

Колективні переговори спрямовані, з одного боку, на досягнення 

соціального миру, з другого – на впорядкування трудових та інших, пов’язаних 

з ними, відносин, встановлення умов праці. Вираженням цієї форми 

соціального діалогу та її результатом є колективні договори й угоди. Як сказано 

в ч. 5 ст. 8 Закону України “Про соціальний діалог” – за результатами 

колективних переговорів укладаються колективні договори та угоди: 

 на національному рівні – генеральна угода; 

 на галузевому рівні – галузеві (міжгалузеві) угоди; 

 на територіальному рівні – територіальні угоди; 

 на локальному рівні – колективні договори.  

Цілі й завдання соціального діалогу на кожному рівні обумовлені змістом 

колективних договорів і угод та визначені Законом України “Про колективні 

договори і угоди.  

Перша в Україні Угода національного рівня була укладена в 1992 р. – це 

двостороння угода між Урядом України і профспілковими об’єднаннями 

України, як і перша Тарифна угода в 1993 р. – між Кабінетом Міністрів і 

всеукраїнськими профспілками та їх об’єднаннями. Лише з 1997 р. до 

колективних переговорів приєдналися всеукраїнські об’єднання організацій 

роботодавців. У цілому за роки незалежності в Україні було укладено дев’ять 

Генеральних угод. 

Пріоритетними в структурі зобов’язань сторін Генеральної угоди на 2010-

2012 рр. є питання розвитку вітчизняного виробництва для забезпечення 

продуктивної зайнятості. Примітно, що до структури Генеральної угоди про 

регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної 

політики та трудових відносин в Україні на 2010-2012 рр. вперше за час 

укладання подібних угод було включено окремий розділ “Соціальний діалог” 

[86].  
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Визнаючи соціальний діалог як дієву форму співпраці Кабінету Міністрів 

України, профспілок і роботодавців на принципах рівноправного партнерства з 

метою вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин 

та вважаючи за необхідне забезпечити його подальший розвиток і ефективність, 

сторони, зокрема, домовилися: 1) здійснювати соціальний діалог у формі 

обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, 

робочих зустрічей, засідань за круглим столом, громадських слухань з питань 

здійснення державної соціальної та економічної політики, у тому числі проектів 

законів України, конвенцій Міжнародної організації праці, які подаються на 

ратифікацію Верховній Раді України, проектів інших нормативно-правових 

актів; 2) вважати, що висновки та рекомендації, прийняті за результатами 

проведення соціального діалогу, є обов’язковими для розгляду органами 

державної влади, організаціями, до яких вони надсилаються, з наступним 

інформуванням соціальних партнерів; 3) здійснювати соціальний діалог у 

процесі розроблення проектів законів України та інших нормативно-правових 

актів у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, а також соціального 

захисту; 4) забезпечувати участь уповноважених представників від СПО 

профспілок і СПО роботодавців, які є сторонами Угоди, на засіданнях урядових 

комітетів та Кабінету Міністрів України під час розгляду нормативно-правових 

актів у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та надавати їм 

можливість представляти позицію сторін при їх обговоренні та прийнятті 

рішення; 5) здійснювати обмін інформацією про реалізацію проектів та програм 

досліджень, які стосуються предмета даної Угоди, з метою координації роботи 

та спільного використання результатів таких досліджень; 6) проводити 

моніторинг дотримання норм, інших міжнародних договорів, учасником яких є 

Україна, та національного законодавства щодо забезпечення прав і гарантій 

діяльності профспілок та організацій роботодавців, здійснювати обмін 

інформацією про виявлені факти порушень з метою вжиття заходів до їх 

усунення; 7) надавати організаційну підтримку та методичну допомогу 

учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного 
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регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних 

договорів та забезпечення їх виконання [86].  

Генеральна угода містить також положення з рекомендаціями учасникам 

колективних переговорів з укладення галузевих, регіональних угод та 

колективних договорів застосовувати визначені даною Угодою засади ведення 

соціального діалогу на відповідному рівні.  

Галузевою угодою регулюються галузеві норми: нормування та оплата 

праці; встановлення мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, пільг у 

сфері праці й зайнятості; трудові відносини; умови та охорона праці; житлово-

побутове, медичне, культурне обслуговування; організація оздоровлення і 

відпочинку; умови зростання фондів оплати праці; встановлення 

міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці. Угоди на 

територіальному рівні регулюють норми соціального захисту найманих 

працівників підприємств, до них входять вищі порівняно з Генеральною угодою 

соціальні гарантії, компенсації, пільги.  

Таким чином, підводячи підсумки за результатами аналізу 

інституціональної структури соціального діалогу в Україні, можна 

стверджувати, що за роки незалежності в цілому і впродовж останнього року 

зокрема в Україні сформовано нормативно-правову та організаційну базу 

соціального діалогу. Його функціонування в системі соціально-трудових та 

соціально-економічних відносин забезпечує мережа традиційних та 

новостворених національних і територіальних, міжгалузевих та галузевих, 

тристоронніх і двосторонніх органів соціального діалогу.  

У цілому інститут соціального діалогу в Україні являє собою якісно 

особливий, трансформаційний феномен, в якому поєднуються елементи, 

успадковані від колишньої централізовано-планової економіки, новостворені 

елементи, а також їхні “перехідні” форми. Маючи принципово різні механізми 

побудови і функціонування, такі інститути зазвичайне відрізняються міцними 

системоутворюючими зв’язками.  
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Разом з тим загальну оцінку інституціональної спроможності вітчизняної 

системи соціального діалогу робити ще зарано. Необхідно оцінити її за 

критеріями ефективності щодо досягнення результатів у сфері праці, соціально-

трудових та соціально-економічних відносин. Аналізу цього питання 

присвячено прикінцевий параграф у нашому дослідженні.  

 

2.3. Соціальний діалог в органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування 

 

Державне управління в Україні здійснюється через діяльність державних 

органів, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування. Ці органи є 

ключовими гравцями у соціальному діалозі сфери державного управління та 

місцевого самоврядування.  

Соціально-трудові відносини працівників державних органів, органів 

місцевого самоврядування, що не є державними службовцями, регулюються на 

загальних засадах Конституцією України, КЗпП України, Законом України про 

соціальний діалог в Україні, іншими законами у сфері праці та соціально-

трудових відносин.  

Існують різні правові засади регулювання соціально-трудових відносин, а 

відтак, і соціального діалогу державних службовців, посадових осіб органів 

місцевого самоврядування і працівників, що не є державними службовцями 

(рис. 2.2).  

Соціально-трудові відносини, що виникають у зв’язку із вступом, 

проходженням та припиненням державної служби в державних органах, служби 

в органах місцевого самоврядування, а також їх апараті, визначаються 

Конституцією України та спеціальними законами України: “Про державну 

службу”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” та іншими законами України, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, спеціально уповноваженого центрального 
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органу виконавчої влади з питань державної служби, інших центральних 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Суб’єкти соціального діалогу у державних органах влади та 

органах місцевого самоврядування 

 

Роботодавцем для державних службовців в органах державної влади, 

посадових осіб органу місцевого самоврядування виступає суб’єкт призначення 

– орган місцевого самоврядування чи посадова особа, уповноважені відповідно 

до законодавства призначати на посади державної служби та звільняти з цих 

посад.  

Структура суб’єктів соціально-трудових відносин є визначальною для 

формування системи суб’єктів соціального діалогу в державних органах, 

органах місцевого самоврядування.  

Держава як роботодавець і сторона соціального діалогу у сфері державної 

служби України представлена органами державної влади. Так, згідно з п. 13 ст. 

1. Закону України про державну службу, у трудових правовідносинах у сфері 
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державної служби роботодавцем є “суб’єкт призначення – державний орган чи 

посадова особа, уповноважені відповідно до законодавства призначати на 

посади державної служби та звільняти з цих посад” [78].  

Законодавчо встановлено також завдання та функції місцевих державних 

адміністрацій як сторони соціального діалогу на територіальному рівні – брати 

“участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних 

тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)” [87].  

Законом України про державну службу обмежено права державних 

службовців у сфері соціального діалогу: їм, зокрема, заборонено організовувати 

та брати участь у страйках.  

У частині відносин, не врегульованих Законом України про державну 

службу, на державних службовців поширюється дія норм законодавства про 

працю. Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, 

інші працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування як 

сторона і носій первинного права можуть реалізувати свої права та інтереси у 

сфері соціально-трудових відносин та соціального діалогу безпосередньо. 

Водночас вони можуть делегувати окремі свої права та повноваження 

організаціям (профспілкам), які вони утворюють або до них вступають. Ці 

організації реалізовують делеговані державними службовцями, посадовими 

особами органів місцевого самоврядування, працівниками державних органів та 

органів місцевого самоврядування права на виробничому, галузевому, 

регіональному, національному та міжнародному рівнях.  

Представником інтересів державних службовців, посадових осіб 

місцевого самоврядування та інших груп працівників державних органів, 

органів місцевого самоврядування України на галузевому рівні є Профспілка 

працівників державних установ України.  

Профспілка об’єднує працівників органів державної влади та місцевого 

самоврядування, правоохоронних органів, службовців Збройних сил України, 

інших державних установ, організацій, підприємств, банківських та фінансових 

установ, страхових компаній і суміжних за родом діяльності інших організацій 
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незалежно від форм власності та видів господарювання, учнів та студентів, які 

навчаються у відомчих навчальних закладах, осіб, які звільнились у зв’язку з 

виходом на пенсію або тимчасово не працюють.  

Профспілка працівників державних установ є однією з найчисленніших в 

Україні, у 2016 р. вона займала 6 місце за кількістю членів серед членських 

організацій ФПУ. Станом на 1 січня 2017 р. профспілка налічувала 13 527 

первинних організацій, 59 % яких – чисельністю до 15 осіб. На цей час 

чисельність членів профспілки становила 418 147 осіб, у тому числі жінок – 

71,2 %. Серед членів профспілки відсоток молоді до 35 років складає 33,5 %. 

Відповідно до Статуту, основними завданнями профспілки є: 

 представництво і захист індивідуальних і колективних прав та 

інтересів членів профспілки в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, у взаємовідносинах з роботодавцями, їх об’єднаннями з метою 

забезпечення здійснення права членів профспілки на працю, підвищення 

життєвого рівня, прожиткового мінімуму, заробітної плати, пенсій та 

соціальних виплат працівникам, стипендій студентам та учням відомчих 

навчальних закладів, забезпечення інших соціально-економічних прав, 

інтересів та вдосконалення умов оплати праці; 

 участь у розробці соціально-економічних програм, проведення 

колективних переговорів та укладення галузевих і регіональних угод, 

здійснення контролю за їх виконанням; 

 надання членам профспілки безоплатної правової допомоги, 

проведення методичної роботи, спрямованої на забезпечення кваліфікованого 

захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів, участь у вирішенні 

колективних трудових спорів; організація та проведення культурно-масових і 

фізкультурно-оздоровчих заходів; 

 здійснення громадського контролю за додержанням законодавства 

про працю; 

 участь у формуванні державної політики зайнятості населення; 

 участь в управлінні фондами державного соціального страхування; 
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 організація та здійснення благодійницької, просвітницької, 

пропагандистської, видавничої та іншої діяльності; 

 взаємодія з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, громадськими об’єднаннями (спілками, асоціаціями, 

спортивними товариствами) у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної 

допомоги; 

 сприяння соціальному захисту жінок, реалізації їх права на працю, 

освіту, охорону здоров’я та материнства, духовний, культурний, фізичний і 

творчий розвиток, участь у впровадженні ґендерної рівності; 

 взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування 

в питаннях реалізації молодіжної політики, здійснення заходів щодо 

соціального захисту молоді.  

Важливим завданням, яке відображає практичні результати діяльності 

Профспілки працівників державних установ України є проведення колективних 

переговорів та укладання угод. Укладені угоди набирають чинності з моменту 

їх підписання сторонами і діють до їх перегляду або укладення нової Угоди.  

Розглянемо детальніше зміст Галузевої угоди між Національним 

агентством України з питань державної служби та Профспілкою працівників 

державних установ України, зареєстрованої у 2012 р. Цією угодою встановлено 

взаємні обов’язки сторін у сфері праці та соціального захисту працівників.  

Згідно з вищеназваною угодою, Нацагентство України з питань 

державної служби взяло на себе зобов’язання щодо: сприяння зайнятості та 

підвищення професійної кваліфікації працівників; трудових відносин; гарантій 

оплати праці; умов та охорони праці і здоров’я; соціального розвитку.  

Співпраця сторін соціального діалогу з розробки й укладення договірних 

документів є позитивним явищем у розвитку соціально-трудових відносин між 

роботодавцями та працівниками державних установ. Разом з тим укладена між 

Національним агентством України з питань державної служби та Профспілкою 

працівників державних установ України Галузева угода має досить 

декларативний характер.  
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМКИ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА 

ГРОМАДСЬКОСТІ 

 

 

3.1. Розвиток соціального діалогу як інструмента підвищення довіри 

громадян до органів державної влади 

 

Довіра до органів державної влади є важливою характеристикою 

суспільних відносин, ключовим соціокультурним явищем, яке великою мірою 

визначає ефективність державної політики з формування громадянського 

суспільства, з розвитку демократії та соціально-економічного розвитку країни в 

цілому. Разом з тим результати соціальних досліджень, що здійснюються 

впродовж усіх років незалежності країни, відбивають критично низькі рівні 

довіри громадян практично до всіх владних інститутів. Завдання відновлення 

довіри до влади набуває особливого значення в сучасних умовах затяжної 

політичної кризи та спонукає до розвитку соціального діалогу в органах 

державної влади. Як переконливо показує досвід врядування в країнах 

розвиненої демократії, без соціального діалогу неможливо досягти прийняття 

ефективних рішень, удосконалення якості державних послуг і підвищення 

довіри до органів державної влади.  

Довіра до органів державної влади є основоположною категорією в 

демократичних державах, оскільки рівень її тісно пов’язаний з раціональністю 

рішень про делегування повноважень та легітимністю влади. Роль соціального 

діалогу в прогнозуванні та управлінні змінами в центральних державних 

адміністраціях та їх вплив на довіру громадян є предметом особливої уваги 

Європейської Комісії. В цьому контексті завдання розвитку соціального діалогу 

з особливим наголосом на таких питаннях політики та інструментах, як 

різноманітність робочої сили, прозорість інформації та інформаційно-
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консультаційного процесу, компетенція розвитку та підготовки кадрів, 

поліпшення іміджу державних службовців як важливої умови для забезпечення 

довіри громадян, розглядається як одне з пріоритетних завдань ЄС. Механізми 

та елементи взаємозв’язку між соціальним діалогом та якістю центральних 

державних адміністрацій досліджуються в рамках спеціального проекту ЄС 

“Підвищення довіри до адміністрацій центрального уряду шляхом ефективного 

соціального діалогу”.  

Актуальна ця тема і для України. Питання довіри-недовіри до державних 

інституцій є предметом моніторингу багатьох дослідницьких проектів 

Інституту соціології НАНУ, Українського інституту соціальних досліджень 

імені О.Яременка, Українського центру економічних і політичних досліджень 

ім. О.Разумкова, які засвідчують, що органам державної влади в Україні 

катастрофічно бракує підтримки й лояльності з боку громадян.  

Результати багаторічного моніторингу “Українське суспільство 1992-

2008” відображають стійку недовіру громадян до переважної більшості владних 

інститутів. Вимірювання рівня довіри населення до центральних органів 

державної влади за 5-бальною шкалою виявило, що весь цей час населення 

України найменше довіряло Верховній Раді (2,2) та Уряду (2,4). Узагальнений 

показник рівня довіри до трьох президентів незалежної України складає в 

середньому 2,5 бала. Результати цього опитування свідчать, що на тлі досить 

низького рівня довіри до центральних органів державної влади має місце також 

значна недовіра населення до практично всіх інших державних інститутів. 

Стабільно низьким за досліджуваний період був також рівень довіри до 

прокуратури (2,4), податкових органів (2,5), банків (2,6) та міліції (2,4). 

Низький рівень довіри висловлюють респонденти і до керівників державних 

установ (2,6), у той час, як рівень довіри до керівників приватних підприємств є 

дещо вищим (2,7) [71].  

Зниження довіри до державних інституцій засвідчують також результати 

моніторингового дослідження Центру економічних та політичних досліджень 

ім. О.Разумкова. Аналіз динаміки ставлення респондентів до правоохоронних 
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органів та органів юстиції України свідчить про поступове збільшення 

негативних оцінок діяльності судів в Україні, зменшення їх підтримки. 

Впродовж останніх трьох місяців зберігався низький рівень підтримки 

населенням діяльності Служби безпеки України та органів прокуратури, а 

частка тих, хто не підтримує діяльність міліції, у березні 2009 р. становила 53,6 

% респондентів. Характерно, що поряд з проявом недовіри громадян до органів 

державної влади респонденти відзначають зміни на гірше у ставленні влади до 

громадян. Якщо у грудні 2007 р. так вважали 37,4 % , то через рік таку думку 

висловили вже 74,4 % опитаних [71].  

Значний вплив на свідомість громадян справила економічна криза. 

Експерти прогнозують, що подальше погіршення економічного становища 

може вилитися у зростання політичної активності громадян, призвести до 

масового руху спротиву. За такої ситуації важливо зробити крок назустріч 

очікуванням громадян з метою завоювання довіри до органів влади у нашій 

державі, підвищення їх авторитету й статусу в сучасному українському 

суспільстві. Адже довіра громадян – це не тільки показник її ефективності, але 

й особливе джерело спроможності державної влади. Влада, яка не має 

підтримки населення, якій не довіряють громадяни – діяльно неспроможна 

влада.  

Визнаючи, що підвищення довіри між громадянами та органами 

державної влади є стратегічно важливим завданням, необхідно констатувати, 

що довіра є водночас і надзвичайно складним явищем, дослідження якого 

передбачає розгляд багатьох (об’єктивних і суб’єктивних) структурних 

компонентів та залучення широкого кола дійових осіб. У зарубіжній науковій 

думці, а в останні роки також і вітчизняній науці, запропоновано багато 

способів аналізу довіри до влади. Але навіть за різних підходів у вивченні цього 

феномену всі розглянуті нами розробки виявляють чіткий зв’язок між 

сприйняттям державних установ за якістю надання управлінських, 

адміністративних, соціальних та інших послуг державними службовцями.  
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Окремі гіпотези, що лягли в основу дослідження механізмів підвищення 

довіри до владних інститутів, можна відобразити такою загальною 

структурованою моделлю: довіра в суспільстві (горизонтальна структура 

довіри) – громадянська активність – громадянське суспільство – ефективність 

соціальних і політичних інститутів – ефективність державного управління – 

довіра до органів державної влади (вертикальна структура довіри).  

Ця модель переконливо доводить, що низький рівень довіри громадян до 

органів державної влади є ознакою дефіциту якості державних послуг, які 

надають державні службовці. За таких умов зростає роль соціального діалогу – 

ключового елемента громадянського суспільства. Слугуючи дієвим 

інструментом удосконалення соціально-трудових відносин у системі 

державного управління, соціальний діалог має потужний потенціал підвищення 

якості надання послуг державними службовцями та формування передумов для 

відновлення довіри до влади.  

Завдання завоювати більшу прихильність до органів державної влади в 

Україні, покращуючи державні послуги, набуває особливої ваги на сучасному 

етапі суспільних відносин. Внаслідок економічної кризи зростає рівень 

соціальної напруги в середині органів державної влади України, викликаної 

відсутністю дієвих кроків владних структур для відновлення та реалізації 

трудових, соціально-економічних прав і гарантій працівникам державних 

установ, забезпечення належного соціального захисту в умовах фінансової 

кризи.  

Необхідно зауважити, що соціальний діалог у галузі державного 

управління України, як і соціальний діалог у країні загалом, у його 

цивілізованій формі перебуває на початковій стадії розвитку. Головною 

перепоною на шляху до формування системи дієвого соціального діалогу в 

Україні, на наш погляд, є історичні та ідеологічні стереотипи, що дісталися у 

спадок соціальним партнерам від попереднього режиму. Ідеологія 

антагоністичних ринкових соціально-трудових відносин, держава в ролі 

одноосібного роботодавця, залежні, підконтрольні профспілки, відсутність 
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досвіду, знань та відданості з боку соціальних партнерів перешкоджають 

розбудові договірних, партнерських соціально-трудових відносин у країні.  

Перешкодою для активного впровадження соціального діалогу в Україні 

є неоднозначність трактування окремих положень законів, зокрема тих, що 

стосуються забезпечення доступу до необхідної для соціального діалогу 

інформації, обов’язковості-добровільності укладання колективних договорів, 

виконання досягнутих домовленостей на національному, регіональному і 

галузевому рівні як підписантами угод, так і тими суб’єктами, що не 

приєдналися до організацій роботодавців, але чия діяльність перебуває у сфері 

впливу угод, та ін.  

Силою інерції зазначені деструкції створюють головні проблеми для 

розвитку соціального діалогу в галузі державного управління. Огляд доступних 

джерел засвідчує, що проблема соціального діалогу в галузі державного 

управління України є недостатньо прозорою і малодослідженою. Окремі 

аспекти ситуації щодо соціального діалогу в галузі державного управління 

відображають статистично-аналітичні дані Державного комітету статистики 

України, Міністерства соціальної політики, Національного агентства України з 

питань державної служби та інші офіційні джерела. Так, станом на 31 грудня 

2008 р. на підприємствах (установах, організаціях), зарахованих за видом 

економічної діяльності до галузі “державне управління”, працювало 486,2 тис. 

осіб, 290,8 серед яких є державними службовцями [24]. Колективними 

договорами охоплено 73,7 % працюючих на підприємствах (установах, 

організаціях), зарахованих за видом економічної діяльності до галузі “державне 

управління”. Для порівняння – середній показник охоплення працівників 

колективними договорами за усіма видами економічної діяльності складав 

83,4%.  

Навіть викладені окремі дані про соціальний діалог є свідченням 

існуючих у системі державного управління суперечностей, які проявляються, з 

одного боку, в недостатньому рівні розвитку договірного регулювання 
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соціально-трудових відносин у системі державного управління та незадовільній 

якості надання державних послуг державними службовцями, з другого боку.  

Вирішення наявних проблем та подолання виявлених суперечностей 

спонукає до пошуку форм і методів соціального діалогу, спрямованих на 

розвиток соціально-трудових відносин у державних установах з метою 

удосконалення якості державних послуг та відновлення довіри громадян 

України до органів державної влади.  

Перспективним для вирішення специфічних проблем розвитку 

соціального діалогу в органах державної влади, на наш погляд, є створення 

об’єднаної організації представників роботодавців. Так, з метою забезпечення 

захисту прав та інтересів працівників органів державної влади створено 

Професійний союз працівників державних установ України. Разом з тим 

відсутність рівноправного об’єднаного партнера з боку роботодавця 

(організації роботодавців органів державної влади) унеможливлює 

функціонування повноцінного соціального діалогу в цій сфері.  

Натомість, як свідчить позитивний досвід соціального діалогу 

європейських країн, створення такого об’єднання є важливою умовою 

ефективності договірного регулювання відносин між соціальними партнерами в 

державних установах на шляху розвитку соціального діалогу та підвищення 

якості соціально-трудових відносин у системі органів державної влади [71].  

Вимога щодо підвищення якості державних послуг у процесі 

“європеїзації” слугувала імпульсом розвитку соціального діалогу з метою 

активізації більш широкої участі соціальних партнерів, які представляють 

роботодавців та працівників у державному секторі на національному, 

регіональному та місцевому рівнях Європейського Союзу.  

Загальновідомо, що державний сектор в Європейському Союзі охоплює 

широкий спектр галузей і видів діяльності – починаючи від державного 

управління, поліції та пожежної служби, служби охорони здоров’я та 

закінчуючи муніципальними відходами, комунальними послугами та ін. У 

цілому, близько 25 % усіх працівників Європейського Союзу зайняті в 
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державному секторі. Щоправда, ця частка значно варіюється в різних державах, 

починаючи від 10 % у деяких південних країнах Європи й досягаючи 30 % в 

окремих скандинавських країнах.  

Відтак, закономірно, що в рамках Договору про заснування 

Європейського Співтовариства європейський соціальний діалог у галузі 

державного управління є основоположним елементом європейської соціальної 

моделі.  

Слід зауважити, що державні послуги є сферою, в якій ЄС дотримується 

принципу субсидіарності, а тому пряме втручання ЄС у цю сферу обмежене, 

тоді як питання зайнятості та умов праці в галузі державного управління є 

вирішальним предметом соціального діалогу на всіх рівнях європейської 

політики.  

Важливим кроком у справі розвитку системи соціального діалогу в 

органах державної влади в Україні може стати створення консультаційно-

дорадчого органу на кшталт комітету соціального діалогу органів державної 

влади або соціально-економічної ради соціальних партнерів органів державної 

влади [78].  

Прикладом цього є досвід створення в січні 2004 р. галузевого комітету 

Європейського соціального діалогу державного сектора для місцевих і 

регіональних органів влади на рівні ЄС. До складу комітету входять 

представники роботодавців Ради європейських муніципалітетів і регіонів та 

Європейської федерації профспілок з питань державної служби.  

У цілому розвиток соціального діалогу органів державної влади в Україні 

сприятиме активізації проведення консультацій, спільних ініціатив і 

переговорів між соціальними партнерами, удосконаленню системи соціально-

трудових відносин, забезпеченню якості державних послуг, підвищенню довіри 

громадян до органів державної влади.  

Таким чином, довіра до органів державної влади є складним, 

багатогранним соціокультурним утворенням. Рівень довіри, притаманний 

суспільству, є універсальною характеристикою добробуту країни, її 



 76 

конкурентоспроможності серед інших країн. Існує також тісний зв’язок між 

довірою до органів державної влади та якістю надання управлінських, 

адміністративних, соціальних та інших державних послуг.  

Соціологічні дослідження відбивають існування критично негативних, з 

тенденціями до подальшого зниження, показників рівня довіри до органів 

державної влади в нашій країні. Ситуація взаємовідносин держави і суспільства 

ускладнюється внаслідок світової економічної кризи.  

Результати проведеного нами дослідження переконливо доводять 

ключову роль соціального діалогу в підвищенні довіри громадян до органів 

державної влади. Соціальний діалог сприяє удосконаленню соціально-трудових 

відносин в органах державної влади, слугує потужним джерелом підвищення 

якості надання послуг державними службовцями.  

У системі соціально-трудових відносин існують проблеми, що є 

загальними для розвитку соціального діалогу в Україні на всіх рівнях: 

національному, регіональному, галузевому і локальному. Ці загальні проблеми, 

поширюючись на сферу соціального діалогу в органах державної влади, 

посилюються особливими внутрішньогалузевими, найбільш характерними 

серед яких є: обмеженість та проблеми доступності спеціальної статистичної, 

аналітичної інформації про соціальний діалог органів державної влади; 

несформованість сторін і суб’єктів соціального діалогу в органах державної 

влади; відсутність об’єднаного органу сторони роботодавця – представника 

органів державної влади; відсутність консультаційно-дорадчого органу 

соціального діалогу органів державної влади.  

У цілому висновки, отримані за результатами дослідження, 

підтверджують необхідність розвитку соціального діалогу як дієвого 

інструменту підвищення довіри громадян до органів державної влади та 

доводять необхідність запровадження комплексу запропонованих у роботі 

невідкладних заходів з метою створення умов для розвитку соціального діалогу 

у сфері державного управління.  
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3.2. Засади розвитку соціального діалогу в державному управлінні 

України 

 

У цілому аналіз ефективності вітчизняної моделі соціального діалогу в 

Україні свідчить про наявність комплексу проблем, що є актуальними як для 

суспільства, так і для держави. В Україні соціальний діалог на національному, 

галузевому, територіальному, місцевому і локальному рівнях перебуває в стадії 

становлення. Сформована за роки незалежності України правова та 

організаційна база не забезпечує бажаного ефекту соціального діалогу щодо 

визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та 

прийняття узгоджених рішень його сторонами, які представляють інтереси 

працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування з питань формування та реалізації державної соціальної та 

економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних 

відносин [71].  

Неналежна якість соціального діалогу і партнерської взаємодії органів 

державної влади та громадськості негативно впливає на якість рішень, що 

приймаються такими органами; прояви корупції становлять небезпеку для 

соціально-економічного розвитку суспільства, недостатнім є рівень 

впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій у державне 

управління з метою забезпечення потреб громадян.  

Так, серед критеріїв результативності (ефективності) соціального діалогу 

МОП вирізняє насамперед такі його переваги, як демократичне врядування, 

економічна ефективність, соціальна справедливість. Українська держава на 

нинішньому етапі її розвитку не є соціальною, а скоріше патерналістською і 

спрямованою на захист насамперед інтересів великого капіталу. Про 

незацікавленість держави в налагодженні дійсно партнерських (на паритетних 

засадах) відносин з профспілками та роботодавцями свідчить: зволікання з 

ратифікацією основоположних конвенцій МОП (наприклад, повного тексту 

Конвенції № 173 “Про захист вимог працівників у разі неплатоспроможності 
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роботодавця”) та/або невиконання положень уже ратифікованих конвенцій 

(наприклад, Конвенції МОП № 131 “Про мінімальну заробітну плату”); 

систематичне недотримання державою в особі центральних органів влади 

(насамперед, Уряду) вимог попередніх консультацій із соціальними партнерами 

у випадках підготовки і прийняття рішень, що стосуються, зокрема, соціально-

трудових відносин; ігнорування неодноразових пропозицій профспілкової 

сторони і сторони роботодавців про: синхронізацію колективних договорів з 

бюджетним процесом; укладення Генеральної угоди щорічно; пропозиції 

роботодавців щодо незмінності тарифно-цінової політики суб’єктів природних 

монополій протягом року (або хоча б завчасне доведення до відома 

господарюючих суб’єктів змін, що передбачаються); пропозиції профспілок 

щодо перегляду споживчого кошика та прожиткового мінімуму [51].  

Всі ці та інші проблеми державного управління у сфері соціально-

трудових та соціально-економічних відносин зумовлюють необхідність 

розвитку інституту соціального діалогу як одного з ключових завдань 

державної політики України, спрямованого на забезпечення умов соціально-

економічного розвитку, виконання взятих на себе зобов’язань за Європейською 

соціальною хартією (переглянутою) та реалізацію євроінтеграційних принципів 

соціально-економічного розвитку: нерозривний зв’язок між економічним 

розвитком і соціальним прогресом; високий рівень соціального забезпечення, 

що має універсальний характер; розвинуте трудове законодавство, що захищає 

найманого працівника; рівність шансів і боротьба з дискримінацією; виробнича 

демократія, що виражається в консультації з працівниками при прийнятті 

рішень, які зачіпають їх інтереси, та інформування працівників; діалог 

соціальних партнерів у рамках колективно-договірних відносин; наявність 

публічних (державних) служб – галузі соціальної інфраструктури (охорона 

здоров’я, система освіти, громадський транспорт, газо-, водо- та 

електропостачання); ключова роль держави у вирішенні соціальних проблем, 

роль арбітра у відносинах між соціальними партнерами; боротьба за зайнятість 

і викорінення соціального відторгнення і бідності; гідна оплата праці, в т.ч. 
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запровадження мінімальної заробітної плати; соціальна справедливість і 

солідарність у суспільстві [71].  

Зазначені європейські стандарти соціальних прав, рівня життя населення, 

принципи соціально-економічного розвитку європейської спільноти в цілому 

мають важливе значення для формування євроінтеграційних цілей розвитку та 

подальшої модернізації інституту соціального діалогу України на основі 

утвердження засадничих принципів європейської соціальної моделі.  

Завдання розвитку соціального діалогу в державному управлінні України 

є необхідною умовою легітимації управлінських рішень, демократизації 

стандартів та процедур державного управління, створення сприятливих умов 

для нарощування потенціалу соціального розвитку, забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки. Розвинені формальні і 

неформальні інститути соціального діалогу слугують дієвими інструментом 

забезпечення балансу соціально-економічних інтересів працівників і 

роботодавців, сприяння взаєморозумінню між ними, запобігання конфліктам і 

залагодження суперечностей для створення необхідних умов поступального 

економічного розвитку, підвищення життєвого рівня населення. Разом з тим, 

оцінюючи ситуацію у сфері соціального діалогу в Україні, варто зауважити, що 

інституційні зміни у цій сфері не випливають з попереднього досвіду, відсутні 

традиції, звичаї ведення соціального діалогу в умовах ринкової економіки, що є 

причиною низької його ефективності.  

За таких умов ключова роль у підвищенні ефективності соціального 

діалогу належить державі. Держава наділена надзвичайно важливими 

функціями у формуванні сприятливого середовища для соціального діалогу: 

вона виступає в ролі законодавця, гаранта прав і свобод членів суспільства, 

роботодавця, ініціатора соціального діалогу, арбітра, посередника. 

Співвідношення цих ролей і реалізація відповідних функцій на кожному 

конкретному етапі розвитку суспільства є різними та визначаються 

історичними, геополітичними, соціальними, економічними й іншими умовами. 
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Втім, за будь-яких умов держава зацікавлена в реалізації прав заінтересованих 

сторін шляхом узгодження їхніх інтересів на правових та діалогових засадах.  

Отримані в ході дослідження результати та узагальнені висновки 

дозволяють запропонувати пріоритетні напрями розвитку вітчизняної системи 

соціального діалогу в державному управлінні з метою адаптації її до 

міжнародних стандартів та запозичення кращого європейського досвіду для 

підвищення демократичних стандартів та ефективності державного управління 

у сфері праці, соціально-трудових та соціально-економічних відносин, 

забезпечення протидії корупції, підвищення довіри громадян до органів 

державної влади та місцевого самоврядування, запобігання конфліктам і 

залагодження суперечностей для створення необхідних умов поступального 

економічного розвитку, створення умов сприятливих для людського розвитку.  

Із ситуативних практик технології соціального діалогу повинні перетворитися 

на засадничий принцип у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку, 

дієвий інструмент підвищення ефективності, результативності й оперативності 

державно-управлінської діяльності.  

З досвіду європейських країн існує певний шлях розвитку соціального 

діалогу: від ідеї та спорадичних практик до соціального інституту. Шляхом 

інституціоналізації соціального діалогу ідуть усі без винятку європейські 

країни, досвід яких використовує Україна. Успішність розвитку соціального 

діалогу в Україні значною мірою залежить від ефективності державної політики 

у цій сфері. За результатами дисертаційного дослідження, пріоритетними 

напрямами державної політики у сфері розвитку соціального діалогу на 

найближчі роки повинні стати:  

 удосконалення правового забезпечення у сфері соціального діалогу та 

сфері праці, соціально-трудових і соціально-економічних відносин; 

 вироблення концептуальних підходів державної політики з розвитку 

соціального діалогу на 2013-2020 роки;  

 розробка Національної Програми розвитку соціального діалогу на 

2013-2020 роки;  
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 розвиток мережі органів соціального діалогу національного, 

галузевого, територіального та локального рівнів з метою забезпечення 

програмних заходів розвитку соціального діалогу на 2013-2020 роки;  

 активне залучення соціальних партнерів до прийняття і проведення в 

життя владних рішень на національному, галузевому та територіальному 

рівнях;  

 розвиток культури соціального діалогу, в т.ч. , шляхом запровадження 

спеціальної освіти та підготовки фахівців соціального діалогу.  

Ключовою умовою інституціоналізації ефективної системи соціального 

діалогу в Україні є посилення неформальної складової, забезпечення якого 

потребує підвищення загальної та спеціальної культури соціального діалогу 

шляхом реалізації комплексу заходів, спрямованих на поширення ідей, 

цінностей, принципів та повсюдне впровадження в практику державно-

управлінських відносин технологій і методів соціального діалогу.  

Оскільки культура як суб'єктивна компонента (цінності, норми, менталітет, 

ідеали) забезпечення всіх соціальних змін є уджерелом і умовою ефективних 

соціальних перетворень. Разом зі структурними змінами у формах власності на 

засоби виробництва, формуванням нової соціальної структури відбувається 

переоцінка цінностей і формування їх нової ієрархії і складання базового 

елементу, який формує новий тип культури, специфіку нового способу життя і 

відповідного йому дозвілля, нову психологію, мораль і стилі поведінки.  

Характер нової соціокультурної реальності, яка складалась, залежав від 

розвитку культурної сфери громадянського суспільства і самоврядування, які 

повинні активно складатись, замінивши централізовану, ієрархічну вертикальну 

модель культури на горизонтальну, партнерську з відповідною зміною відносин 

між суб'єктами культурної діяльності.  

Пріоритетними на даному етапі розвитку культури діалогових відносин є 

завдання:  

 розвитку інфраструктури соціального діалогу – створення мережі 

центрів розвитку соціального діалогу; 
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 всебічне висвітлення, популяризація, поширення діалогової культури в 

різних верствах українського суспільства, укріплення цінностей духу 

соціального діалогу в системі суспільних відносин;  

 обов’язкове опанування ідей, цінностей, принципів соціального діалогу 

політичними діячами, державними службовцями, лідерами громадських рухів, 

керівниками профспілок і громадських організацій, представниками 

роботодавців від бізнесу та державного сектору; 

 забезпечення випереджувального розвитку наукових досліджень з 

проблем теорії і методології соціального діалогу та впровадження їх 

результатів у практику державно-управлінських відносин у сфері праці та 

соціально-економічної політики.  

Важлива роль розвитку соціального діалогу як дієвого інструменту 

підвищення довіри громадян до органів державної влади є підставою для 

рекомендацій про необхідність запровадження комплексу таких невідкладних 

заходів: 

 створити ресурсний центр інформаційних, статистичних, аналітичних, 

наукових матеріалів з питань соціального діалогу органів державної влади; 

 виробити правила представництва соціальних партнерів органів 

державної влади; 

 створити національне об’єднання роботодавців органів державної 

влади; 

 створити галузевий консультативно-дорадчий комітет (соціально-

економічну раду) для забезпечення соціального діалогу органів державної 

влади; 

 організувати систему навчання представників працівників і 

роботодавців органів державної влади з питань ведення соціального діалогу; 

 здійснити вивчення і забезпечити впровадження в систему державного 

управління кращого вітчизняного й міжнародного досвіду ведення соціального 

діалогу; 
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 залучити до соціального діалогу експертні (науково-дослідні) та 

громадські організації (які не входять до складу органів соціального діалогу); 

 виробити інструментарій оцінювання стану виконання спільних 

рішень; 

 розробити механізм контролю і відповідальності за виконання взятих 

сторонами соціального діалогу в органах державної влади зобов’язань.  

Одним з ефективних механізмів взаємодії державних органів та 

громадських організацій, особливо на регіональному рівні, може бути 

утворення спеціальних організаційно-виконавчих структур. Формами реалізації 

такого партнерства на місцевому рівні можуть стати спеціально створені 

місцеві Центри «Соціального партнерства» (ЦСП). Їх основними завданнями 

буде впорядкування діяльності неурядових організацій, надання їхньому руху 

конструктивної спрямованості, об’єднати в систему де ці суспільні структури 

могли б взаємодіяти між собою, а також з органами державної влади, місцевого 

самоврядування, бізнесом.  

Основні напрямки діяльності таких центрів мають бути такі: 

1) пошук можливостей розв’язання тієї або іншої соціальної проблеми. 

Він повинен іти у формі експерименту на основі розвитку партнерських 

відносин влади, бізнесу та ННО шляхом вбудування рішень, що пропонуються 

організаціями громадського сектора, у соціальні програми бізнесу, органів 

державного управління та місцевого самоврядування; 

2) проведення моніторингу громадських організацій з метою створення 

їхнього загального портрету (професійна спрямованість, ступінь організаційної 

оформленості, психологічна характеристика учасників і лідерів, здатність до 

вживання, розвитку й рішенню економічних проблем власними зусиллями або 

за рахунок партнерства з державою та бізнесом); 

3) організація навчання та комунікативних заходів; 

4) розробка та запровадження механізмів удосконалення взаємодії між 

владою та громадськістю; 
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5) від слідкування та аналіз рішень, які приймаються органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

6) контроль за реалізацією коштів, що виділяються на реалізацію 

соціальних проектів і програм; 

7) координація зусиль усіх соціальних партнерів щодо забезпечення 

сталого розвитку окремої території. 

Для забезпечення ефективної взаємодії ЦСП як з громадськістю, так і з 

місцевою владою пропонується механізм, що включає такі основні складові: 

1. Формування інформаційного простору на рівні окремої територіальної 

громади і організація публічних дискусій з актуальних проблем ефективної 

взаємодії влади та громадськості для соціально-економічного розвитку 

території. 

2. Обстеження, діагностика і аналіз ефективності взаємодії громадськи і 

владних структур конкретної території. 

3. Упровадження передового досвіду, в тому числі і закордонного. 

4. Організація тренінгів із соціального партнерства, навчання 

представників місцевої влади і громадськості методам і формам ефективної 

взаємодії і нових професій у соціальній сфері. 

5. Залучення громадськості до вирішення пріоритетних проблем 

соціально-економічного розвитку територій. 

6. Організація і проведення конкурсів суспільно-значущих проектів і 

програм, спрямованих на соціальний розвиток території. 

7. Проведення очних і дистанційних консультацій з проблем ефективної 

взаємодії влади і громадськості та експертизи соціальних проектів. 

Умовами створення та ефективного функціонування таких центрів є: 

З правової точки зору – удосконалення чинної законодавчої бази, що 

впорядкувала б діяльність ННО та регламентувала умови їхньої участі в 

реалізації програм соціально-економічного розвитку України, її регіонів, 

окремих територіальних громад, закріплювала б за ними набір певних 
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соціальних послуг, які можуть надаватися, сферу компетенції, відповідальність 

тощо. 

З організаційної точки зору: 

1) Підписання на початковому етапі багатобічних угод про соціальне 

партнерство, відкрите для всіх бажаючих. 

2) Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦСП. 

3) Інформаційне супроводження їхньої діяльності. 

З функціональної точки зору – існування авторитетних, ефективно 

функціонуючих ННО. 

Як відомо, однією з основних завдань діяльності ННО є забезпечення 

розвитку громадянського суспільства, захист прав і свобод кожного 

громадянина, забезпечення соціо- та людиноцентричної політики 

Української держави. Виконання зазначених соціальних завдань і функцій, і 

вимагає зі свого боку від ННО необхідності відповідати низці таких умов: 

1. Займатися реальною роботою щодо розв'язання конкретних проблем 

конкретної територіальної громади, соціальної спільноти, групи тощо. 

2. Надавати громадськості якомога більшого обсягу інформацію про всю 

діяльність, її результати та практичну віддачу. 

3. Піклуватися про створення позитивного образу своєї організації. У 

даному разі важливими є не тільки дії, а й назва, емблема, провідне гасло і 

логотип. 

4. Забезпечувати толерантне, поважне ставлення до клієнтів.І 

Таким чином, застосування повноцінного соціального діалогу можливо, 

якщо не тільки застосовувати діалогові технології, але й концептуально 

вирішувати це питання Тобто, створювати об’єктивні умови для діалогу, так, 

щоб у взаємодії були задіяні автономні суб’єкти, які володіють принципами та 

технологіями діалогу. З іншого, існують суб’єктивні умови, тобто готовність 

влади до відкритості, прозорості та прийняття активної участі громадян.  
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ВИСНОВКИ  

 

 

Соціальний діалог має вирішальне значення для подальшої долі 

демократизму в Україні, для розвитку суспільства і всіх сферах життя, для 

сталості самої держави. Однак рух від влади – впливу до влади – співпраці, що 

здійснюється в сучасному українському соціумі, на жаль, ще здійснюється 

недостатньо швидко, і значною мірою це зумовлено небажанням і нездатністю 

суб’єктів влади, з одного боку, і представників громадськості, з другого, – до 

повноцінного діалогу, до співпраці у досягненні державотворчих цілей. 

Соціальний діалог широко визнаний як частила принципів, що формують 

так звану Європейську соціальну модель, що ґрунтується на високих економічних 

показниках, високому рівні соціального захисту i освіти та діалозі. У Європі 

концепція діалогу між урядом, організаціями роботодавців i працівників 

загальновизнана як невід'ємна складова успішного управління, навіть якщо її 

модальність та сфера охоплення значно відрізняється залежно від країни i часто 

чутливі до циклічності виборів. Незважаючи на це загальне визнання, 

соціальний діалог – це ідея, яка не є політично та ідеологічно нейтральною. 

Одержавні дослідницькі результати дали змогу сформулювати такі 

висновки.  

1. Соціальний діалог є порівняно новою концепцією, яка наприкінці ХХ 

ст. у зв’язку зі зростаючим інтересом до теорії державного управління, склала 

умови для соціального діалогу в державному управлінні. Основу концепції 

соціального діалогу складають ідеї солідарності, співпраці між працею і 

капіталом, мирного врегулювання конфліктів, засновані на принципах 

природного права, свободи, справедливості, рівності. Вирішальний вплив на 

формування концепції соціального діалогу в державному управлінні справили 

теорії соціального партнерства та трипартизму.  

2. Теоретично обґрунтовано підходи до розуміння соціального діалогу у 

широкому та вузькому розумінні. Соціальний діалог у широкому розумінні – це 
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діалог, що відбувається в усіх сферах суспільства як підсистемах соціальної 

системи (соціальна, економічна, політична, духовна сфера). Відтак, якщо 

соціальний діалог у його широкому розумінні охоплює усі сфери суспільства та 

включає такі основні підсистеми, структурні елементи як економічний діалог, 

політичний діалог, культурний діалог (діалог культур) та, власне, соціальний 

діалог, то зміст останнього розкривається через його розуміння у вузькому 

значенні. У свою чергу, соціальний діалог у вузькому значенні являє собою 

особливу форму контактів, дій та взаємодій, що виникають в системі 

міжособистісних та соціально-групових (соціально-демографічних, соціально-

трудових, соціально-класових, сімейно-шлюбних, територіально-поселенських) 

відносин.  

3. Соціальний діалог у державному управлінні це система 

взаємопов’язаних та взаємозалежних цілей, завдань, функцій, принципів, форм, 

форматів і механізмів узгодження інтересів між працівниками, роботодавцями, 

державою та іншими заінтересованими групами як основи прийняття та 

реалізації легітимних рішень уряду і соціальних партнерів (працівників, 

роботодавців) щодо розв’язання завдань у сфері соціально-трудових та 

соціально-економічних відносин на міжнародному, міжнаціональному, 

національному, галузевому, регіональному, місцевому рівні і на рівні 

підприємства з метою забезпечення збалансованого соціального і економічного 

розвитку суспільства. 

4. Проаналізовано структуру системи соціального діалогу в державному 

управлінні, виявлено три групи (підсистеми) системоутворюючих елементів: 

компонентну (сторони і суб’єкти соціально-трудових та соціально-економічних 

відносин, рівнева структура суб’єктів соціального діалогу, яка вирішальним 

чином впливає на форми взаємодії між ними (як форми соціального діалогу) та 

на предмет соціального діалогу); змістовну (цілі, цінності, завдання, 

пріоритети, принципи) та функціональну (функції сторін, суб’єктів, організацій 

різних рівнів, форм соціального діалогу у сфері праці, соціально-трудових та 

соціально-економічних відносин. Кожен з елементів підсистеми має лише йому 
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властиві “діалогічні” особливості: займає певне місце, має своє призначення, 

виконує специфічні функції та своєрідно позначається на змісті й результатах 

функціонування як окремої підсистеми, так і системи соціального діалогу в 

цілому.  

5. Установлено, що значний вплив на розвиток теорії та практики 

соціального діалогу в державному управлінні справили міжнародно-правові 

стандарти. Найбільш цінні і універсально значущі норми і положення для 

розвитку соціального діалогу напрацьовано в документах ООН, МОП, РЄ, ЄС. 

Вирішальний вплив механізмів (нормативно-правових, договірних, 

організаційно-функціональних, програмно-цільових, соціально-психологічних 

та контрольних) міжнародних організацій на налагодження співпраці між 

державою, працівниками, роботодавцями та іншими групами соціальних 

інтересів на міжнародному, національному, галузевому, територіальному і 

локальному рівнях. Визначальними цілями такої інтеграції, насамперед, 

слугують принципові положення Загальної декларації прав людини, Пакту про 

соціальні, економічні і культурні права та Пакту про громадянські і політичні 

права ООН щодо прав у сфері праці, на колективні переговори та свободу 

об’єднання. Доведено, що вирішальний вплив для інституціоналізації 

соціального діалогу в державному управлінні мають стандарти МОП, які, 

головним чином, ґрунтуються, на принципах трипартизму та механізмах 

соціального діалогу. Більшість конвенцій і рекомендацій МОП, які ратифіковані 

і є складовою законодавства, забезпечують їх реалізацію на національному 

рівні). 

6. З’ясовано правові, організаційно-функціональні, програмно-цільові 

механізми інституціоналізації та розкрито зміст інституціональної структури 

європейського соціального діалогу як механізму, що забезпечує високі 

демократичні стандарти європейського врядування. У структурі європейського 

соціального діалогу виявлено тристоронній і двосторонній діалог. 

Тристоронній соціальний діалог на європейському рівні забезпечують 

Тристоронні соціальні зустрічі на вищому рівні для розвитку і зайнятості та 
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міжгалузеві консультаційні комітети ЄС. Тристоронні соціальні зустрічі для 

розвитку і зайнятості на вищому рівні відбуваються на технічному й 

політичному рівнях і мають своїм призначенням гарантувати ефективну участь 

соціальних партнерів у здійсненні економічної і соціальної політики ЄС. 

Предметом соціального діалогу у форматі Тристоронньої соціальної зустрічі на 

вищому рівні є чотири основні сфери: макроекономічний діалог, зайнятість, 

соціальний захист, освіта й наука. Роль міжгалузевих консультаційних 

комітетів полягає в забезпеченні діяльності Європейської Комісії щодо 

вироблення та формулювання політичних рішень з широкого кола питань, 

об’єднаних у шість відповідних блоків: рівні можливості чоловіків і жінок при 

прийомі на роботу; здоров’я і безпека на робочому місці; професійне навчання; 

вільний рух працівників; європейський Соціальний фонд і соціальний захист 

працівників-мігрантів.  

7. Систему європейського двостороннього соціального діалогу складають 

діалог, який відбувається за консультативної підтримки та участі Європейської 

Комісії, та автономний діалог соціальних партнерів. Предметом учасників 

двостороннього соціального діалогу є такі важливі теми, як економічне 

зростання, макрополітика на ринку праці, якість роботи, нові технології, освіта і 

професійне навчання, гнучкий ринок і неформальна зайнятість, зміни і 

реструктуризація, демографічні зміни й політика щодо старіння робочої сили, 

умови праці, здоров’я і безпека праці, гендерна рівність, рівень безробіття серед 

молоді, мобільність та трудова міграція, інтеграція уразливих груп на ринку 

праці, корпоративна соціальна відповідальність та інші. Структурними 

елементами європейського двостороннього соціального діалогу є міжгалузевий 

соціальний діалог, галузевий соціальний діалог і соціальний діалог на рівні 

компаній. Інституційною основою європейського міжгалузевого 

двостороннього соціального діалогу є Комітет соціального діалогу. Процедура 

інституціоналізації галузевого соціального діалогу передбачена Рішенням 

Європейської Комісії 1998 р. про офіційне заснування Комітету соціального 

діалогу для проведення консультацій з питань соціально-економічного 
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розвитку й заохочення соціального діалогу на галузевому рівні. Сьогодні форум 

для європейського галузевого діалогу створює мережа із 40 галузевих 

соціальних комітетів. Соціальний діалог на рівні компаній забезпечують 

європейські соціальні трудові ради.  

8. Соціальний діалог в Україні реалізується на національному, 

галузевому, територіальному та локальному (підприємство, установа, 

організація, транснаціональна корпорація) рівнях на тристоронній або 

двосторонній основі На реалізацію законодавчих положень органами 

виконавчої влади видано низку відповідних нормативно-правових актів.  

9. Значного розвитку в системі соціального діалогу в Україні набули такі 

його форми як обмін інформацією, консультації, узгоджувальні процедури. При 

цьому практика формування та розвитку соціального діалогу в Україні, як і в 

більшості країн світу, засвідчує вирішальну роль серед них форми ведення 

колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод. За роки 

незалежності в Україні було укладено 9 угод національного рівня (Тарифні і 

Генеральні), які слугують підґрунтям для прийняття галузевих, територіальних 

угод та колективних договорів. Функціонування існуючої системи соціального 

діалогу забезпечує мережа органів соціального діалогу: Національна 

тристороння соціально-економічна рада; Український координаційний комітет 

сприяння зайнятості населення; Національна служба посередництва і 

примирення. Водночас, оцінювання ефективності вітчизняної моделі 

соціального діалогу за результатами її впливу на державно-управлінські 

рішення у сфері соціального та економічного розвитку засвідчили, що існуюча 

система соціального діалогу не задовольняє вимоги суспільства щодо 

вирішення важливих економічних і соціальних питань. Україна значно 

поступається країнам ЄС за соціальними стандартами, рівнем людського 

розвитку та рівнем життя населення. Великим є також відставання України за 

рівнем конкурентоспроможності національної економіки, що, в сукупності 

засвідчує необхідність та невідкладність завдання удосконалення системи 

соціального діалогу в Україні.  
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Отже, доведено невідкладність завдань удосконалення механізмів 

інституціоналізації соціального діалогу в державному управлінні України, як 

необхідної умови легітимації управлінських рішень, демократизації стандартів 

та процедур державного управління, створення сприятливих умов для 

нарощування потенціалу соціального розвитку, забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки.  
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