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Анотація. Розглянуто основні тенденції, про-
блеми та перспективи розвитку соціального 
партнерства за рахунок розвитку соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні. Запропоно-
вано організаційно-економічний механізм фор-
мування ефективної системи соціального пар-
тнерства.

Аннотация. Рассмотрены основные тенден-
ции, проблемы и перспективы развития соци-
ального партнерства за счет развития соци-
альной ответственности бизнеса в Украине. 
Предложен организационно-экономический ме-
ханизм формирования эффективной системы 
социального партнерства.
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Постановка проблеми. Соціальне партнер-
ство є необхідною умовою формування гро-
мадянського суспільства в умовах ринкової 
трансформації. У багатьох країнах з перехідною 
економікою соціальне партнерство все ще пере-
буває в стадії розвитку, і багато соціальних про-
блем залишаються невирішеними не тільки через 
відсутність необхідних фінансових ресурсів, а й 
через відсутність ініціативи і координації між 
громадськими структурами, владою і бізнесом. 
Водночас побудова платформи діалогу і визна-
чення перспектив співпраці вкрай необхідна при 
розвитку соціального партнерства та окресленні 
його форм [1, с. 2].

Налагодження функціонування системи со-
ціального партнерства в Україні є запорукою 
підтримки відповідного рівня конкурентоспро-
можності найманих працівників і налагодження 
соціального діалогу в суспільстві. Так, актуаль-
ним на сучасному етапі розвитку вітчизняної 
економіки є вивчення особливостей становлен-
ня соціального партнерства в Україні, виявлення 
недоліків функціонування і розробка перспектив 
та напрямів подальшого його вдосконалення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням соціального партнерства багато уваги 
приділяється у наукових працях вітчизняних і 
іноземних вчених, а саме: Л. Баккаро, В. Борисов, 
С. Лібнер, Р. Одонолл, М. Сімоні, Г. Фолкнер, 

О. Грішнова, А. Колот, В. Новіков, Г. Осовий.
Водночас, недостатньо вивченими залиша-

ються проблеми функціонування системи соці-
ального партнерства на мікрорівні, її значення і 
особливостей розвитку у вітчизняних умовах.

Метою статті є вивчення особливостей со-
ціально відповідальної поведінки суб’єктів со-
ціального діалогу та обґрунтування переваг, які 
можуть бути ними при цьому отримані, а також 
визначення перспектив впливу соціальної відпо-
відальності на організацію та розвиток системи 
соціального партнерства в Україні.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Ефективне соціальне партнерство – 
невід’ємний елемент ринку праці та соціальної 
політики як на національному, регіональному, га-
лузевому так і на мікроекономічному рівні. Його 
розвиток з одного боку залежить, а з іншого зу-
мовлює покращення соціально-економічної си-
туації, ріст рівня оплати праці та зайнятості, від-
повідно, скорочення рівня безробіття та бідності, 
удосконалення законодавства у сфері соціальної 
політики. Через призму реалізації механізмів 
соціального партнерства можна прослідкувати 
роль соціального та людського капіталу, ступінь 
інтегрованості та розвитку суспільства, рівень 
розвитку корпоративного управління. 

Соціальне партнерство в загальному тракту-
ванні – це система відносин у соціально-трудо-
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вій сфері, спрямована на узгодження та захист 
інтересів найманих працівників і роботодавців 
[2, с. 396].

Соціальне партнерство визнана світовою 
практикою форма узгодження інтересів та під-
вищення соціальної відповідальності сторін та 
суб’єктів соціального діалогу (найманих праців-
ників, бізнесу (роботодавців), держави, інститу-
тів громадянського суспільства). Під «бізнесом» 
в системі соціального партнерства розуміються 
власники, підприємці-роботодавці, уповнова-
жені ними особи, а також сукупність структур і 
інститутів ринкового господарства, які забезпе-
чують виробництво, розподіл товарів і послуг, 
задоволення потреб індивідів, соціальних груп і 
суспільства в цілому. Для учасників соціально-
го діалогу, а особливо бізнесових та державних 
структур було б корисно пам’ятати про наявність 
так званого «залізного закону відповідальності», 
який було сформульовано у 70-і роки минулого 
століття відомим американським вченим К. Де-
вісом. Сутність цього закону така: «У кінцевому 
рахунку, ті, хто використовує владу не у той спо-
сіб, який суспільство вважає відповідальним, мо-
жуть втратити її» [3, с. 150].

На думку багатьох вчених [4, 5] важливою пе-
редумовою реалізації соціального партнерства в 
сучасних умовах є його базування на засадах со-
ціальної відповідальності. Втім, деякі вчені [2] 
корпоративну соціальну відповідальність ото-
тожнюють з соціальним партнерством. Зокрема, 
міркування базуються на твердженні, що соці-
альне партнерство є одним з найдієвіших засобів 
формування системи соціальної відповідальнос-
ті, а останню можна розглядати, з одного буку, 
як результат (чи один з результатів) соціального 
партнерства, а з іншого боку – як обов’язкову 
умову його успішності [2, с. 305].

Доцільність та ефективність реалізації со-
ціальної відповідальності на мікрорівні під-
тверджено безліччю різноманітних досліджень, 
які засвідчили позитивний ефект від реалізації 
в діяльності підприємства соціальної відпові-
дальності для його репутації, досягнення кон-
курентних переваг і однієї з головних цілей його 
функціонування – максимізації прибутку. Дослі-
дження, проведені американськими консалтин-
говими компаніями Walker Information і Council 
on Foundations, підтвердили гіпотезу про вплив 
соціальних чинників, на рівні з фінансово-еконо-
мічними, на показники основної діяльності ком-
панії [4, с. 59]. Була встановлена залежність між 
соціальною відповідальністю репутацією і відда-

ністю торговій марці. Так, для промислових під-
приємств збільшення показника його репутації 
на одиницю призводить до збільшення відданос-
ті торговій марці на 0,42 одиниці [6, с. 17] Це при 
тому, що значення 0,5 означає значний зв’язок, а 
0,1 – незначний. Найбільш показовими виявили-
ся результати, отримані компаніями роздрібної 
торгівлі. Збільшення соціальної цінності компа-
нії на один пункт веде до поліпшення репутації 
на 0,55 пункти, в той час як збільшення еконо-
мічної цінності на той самий пункт підвищує 
репутацію тільки на 0,32 пункти [6, с. 17]. Таким 
чином, соціальні показники майже вдвічі більше 
впливають на репутацію компанії, ніж економіч-
ні. Дослідження, виконане американською кон-
салтинговою компанією Towers Реrrіn показало, 
що протягом 15 років доходи акціонерів соціаль-
но відповідальних компаній (Coca-Cola, Johnson 
& Johnson, Proсkter & Gamble, General Electric 
і ін.) більше ніж у 2 рази перевищили доходи 
компаній, які не належали до категорії соціаль-
но відповідальних [6, с. 15]. Також дослідження 
проведене нею спільно з компанією Sandra Wad-Sandra Wad- Wad-Wad-
dock & Samuel Gra�es на базі 11 компаній з висо- & Samuel Gra�es на базі 11 компаній з висо-Samuel Gra�es на базі 11 компаній з висо- Gra�es на базі 11 компаній з висо-Gra�es на базі 11 компаній з висо- на базі 11 компаній з висо-
кими показниками соціальної відповідальності 
та 11 з низькими показало, що протягом 10 років 
у компаній, які реалізують концепцію соціальної 
відповідальності, фінансові показники вищі, ніж 
у компаній з низьким рівнем відповідальності, а 
саме: дохід на інвестований капітал – вище на 9,8 %, 
дохід з активів – на 3,55 %, дохід з продажів – на 
2,79 %, прибуток – на 63,5 % [6, с. 15].

Варто відзначити, що на сьогодні, система 
соціального партнерства в Україні не є цілком 
сформованою, а традиційними причинами низь-
кої ефективності можна вважати:

- недорозвиненість деяких елементів системи 
соціального партнерства (законодавчих, орга-
нізаційних, соціально-економічних тощо) як на 
державному так і регіональному рівні. Відтак, 
урядовцям потрібно розробити основні законо-
давчі положення формування українських інте-
грованих корпоративних структур та порядку за-
стосування їхнього інноваційно-інвестиційного 
потенціалу. Держава має приділяти велику увагу 
розвиткові корпоративного законодавства, яке в 
Україні потребує реформування.

- низька ефективність діяльності профспілок, 
як первинних ланок захисту інтересів найманих 
працівників.

- недосконалість змісту колективних угод, 
що не охоплює всі важливі сторони соціально-
трудових відносин, окрім того, до процесу ко-
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лективно-договірного регулювання залучається 
недостатня кількість найманих працівників, а 
саме підписання колективних угод не гарантує 
їх сумлінного виконання, що подекуди пов’язано 
з невмінням і небажанням соціальних партнерів 
досягати компромісу;

- неспроможність найманих працівників ак-

тивно впливати на формування соціально відпо-
відальної поведінки роботодавців.

Подальше вдосконалення системи соціально-
го партнерства в Україні передбачає необхідність 
розробки організаційно-економічного механізму 
підвищення ефективності системи соціального 
партнерства (рис. 1).

 Цілі та завдання управління 

Стратегічні цілі формування системи соціального партнерства 

Створення 
передумов для 

стійкої економічної і 
соціальної динаміки 

Підвищення 
конкурентоспр

оможності 
організації 

Забезпечення балансу 
інтересів роботодавця і 
найманих працівників 

Створення реально діючого 
механізму підвищення 

соціальної відповідальності 
суб’єктів соціального діалогу 

Інструменти забезпечення  
 

Нормативно-
правове 
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Фінансове 
забезпечення 

Організаційно
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Результат дії 
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Можливість 
формування 
безпечного 
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формування 
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партнерських 

відносин 

Формування ефективної системи соціального партнерства 

Соціальний та економічний ефект від впровадження соціально відповідального 
партнерства 

Рис. 1. Схема організаційно-економічного механізму формування ефективної 
системи соціального партнерства*

Джерело: власна розробка автора
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Шляхами впровадження окреслених цілей 
має бути законодавче регламентування впрова-
дження принципів соціальної відповідальності 
у практику діяльності вітчизняних підприємств, 
вжиття заходів щодо мотивації роботодавців до 
використання принципів відповідального парт-
нерства на мікрорівні, розробка комплексних 
програм моніторингу рівня розвитку соціально-
го партнерства та постійне інформування сус-
пільства про результати діяльності організацій 
та підприємств за цими показниками.

Запропонований механізм передбачає вико-
ристання нормативно-правових, організацій-
но-економічних та інформаційно-аналітичних 
важелів для створення ефективної системи соці-
ального партнерства. 

Нормативно-правові інструменти передбача-
ють вдосконалення нормативно-правового регу-
лювання соціального партнерства, спрямованого 
на реальне забезпечення рівних прав суб’єктів 
соціально-трудових відносин і встановлення мі-
німальних нормативних параметрів колективно-
го договору.

Організаційно-економічні умови передбача-
ють чітке формулювання основних напрямів роз-
витку соціально-економічної політики підпри-
ємств в галузі трудових і соціальних відносин; 
посилення контрольної функції професійних 
спілок щодо виконання роботодавцем умов ко-
лективного договору, посилення адміністратив-
ної відповідальності господарюючих суб’єктів за 
зобов’язаннями колективного договору, а також 
посилення активності населення в області розви-
тку соціально-партнерського регулювання соці-
ально-економічних і трудових процесів.

Кадрове забезпечення передбачає впрова-
дження посади або виокремлення з числа пра-

цівників, особи, яка відповідала б за дотримання 
норм соціально відповідальної поведінки, зокре-
ма роботодавцями.

Фінансове забезпечення передбачає форму-
вання спеціального фонду реалізації принципів 
соціальної відповідальності.

Умови інформаційно-аналітичного забезпе-
чення містять заходи щодо відкритості інфор-
мації про стан соціально-трудових відносин в 
організації – для найманих працівників; роз-
робка методик оцінки економічної ефективності 
соціальних інвестицій господарюючих суб’єктів 
і органів державної влади і впровадження їх у 
практику.

Висновок. Удосконалення соціального парт-
нерства на мікрорівні – процес, що виходить за 
межі його організації на підприємстві. Розви-
ток партнерських відносин на мікрорівні тісно 
взаємопов’язано зі зміною системи соціального 
партнерства на регіональному та національному 
рівнях. Також на сучасному етапі соціально-еко-
номічного розвитку соціальну відповідальність 
не можна розглядати індивідуально як відпові-
дальність підприємницьких структур або відпо-
відальність держави або профспілок і найманих 
працівників. Ці категорії взаємопов’язані і вза-
ємно доповнюють одна одну. Завдяки консен-
сусу, що досягається в значній мірі не без допо-
моги соціально відповідальної поведінки всіх 
партнерів трудових відносин, відбувається по-
дальший розвиток і вдосконалення механізмів 
соціального партнерства. Формування соціально 
відповідальної поведінки в підприємницькому 
середовищі можливе лише за цілеспрямованої 
підтримки з боку держави та її активної участі у 
вирішенні соціальних проблем.
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