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ПРЯМУХІНА Н. В. 

 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ  

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН РЕГІОНУ 

 

Сучасна система економічних відносин окремих регіонів країни вимагає формування сталої си-

стеми соціального партнерства, що передбачає залучення до співпраці широкі кола громадськості. 

Предметом дослідження виступають теоретико-прикладні засади формування ефективної системи 

соціального партнерства на рівні областей України. У дослідженні використані методи системного 

підходу, структурно-логічного аналізу, синтезу та узагальнення. Гіпотеза дослідження передбачає 

підхід, за яким система економічних відносин регіону формується за рахунок взаємодії представників 

різних соціальних груп, ігнорування інтересів жодної з них неможливе, а формування партнерських 

відносин сприятиме стабільності економічної системи регіону. Визначені особливості розвитку соці-

ального партнерства представляють собою трирівневий механізм його формування; визначені недо-

ліки системи та надані рекомендації дозволять ліквідувати формальний підхід і запровадити ефекти-

вну систему соціального партнерства в системі економічних відносин областей України, що складає 

оригінальну та практичну значимість дослідження. Сучасна система соціального партнерства в Укра-

їні потребує оновлення на регіональному рівні із залучення широкого кола учасників, врахування їх 

інтересів в системі економічних відносин, тому подальші дослідження будуть присвячені деталізації 

організаційно-економічного механізму формування соціального партнерства задля стабільного роз-

витку регіону. 

Ключові слова: соціальне партнерство, система економічних відносин регіону, соціальний ді-

алог, соціальна відповідальність, розвиток. 

 

Постановка проблеми. Ера суто еко-

номічних інструментів та важелів розвитку 

залишилась у далекому минулому. Закони 

розвитку суспільства у ХХІ сторіччі перепи-

суються наново, тому на зміну економічним 

пріоритетам приходять пріоритети соціальні. 

Трансформація систем життєдіяльності ви-

магає пошуку інших підходів до формування 

нового громадянського суспільства, яке, з 

одного боку, зможе конкурувати на світово-

му ринку економічних послуг, а з іншого – 

створить сприятливі умови життя для насе-

лення окремих регіонів і, відповідно, країни 

в цілому.  

Україна на шляху власної трансформа-

ції переживає зараз кризу тієї самої трансфо-

рмації, коли старі інструменти вже не пра-

цюють, а власні модифікації нових підходів 

ще не сформовано. Соціальне партнерство є 

одним з таких ефективних підходів, який 

добре зарекомендував себе в інших держа-

вах, але так і не реалізовано у повному обся-

зі в нашій країні.  

Найчастіше, соціальне партнерство ро-

зглядається як результат ефективної взаємо-

дії роботодавця та найманих працівників в 

межах окремого підприємства, але стан віт-

чизняної економіки в умовах сучасних ре-

форм вимагає впровадження та розвитку со-

ціального партнерства на регіональному рів-

ні, із залученням до співпраці не тільки галу-

зевих але і міжсекторальних партнерів.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Проблема адаптації світового досвіду 

формування соціального партнерства та ви-

значення власної моделі соціального діалогу 

(як передумови його виникнення) для ефек-

тивної взаємодії в економічному середовищі 

достатньо активно досліджується вітчизня-

ними науковцями. Серед них варто виділити 

А. Калину [1], В. Шедякова [2], О. Петроє, Г. 

Осового та В. Вареницю [3], Л. Борисову [4], 

В. Красномовець [5], та ін. 

Зокрема, А. Калина розглядає не саме 

соціальне партнерство, а соціальний діалог, 

як механізм його формування. Автор дослі-

джує суто теоретичні питання на загально-

державному рівні, наголошує на тому, що, 

для формування сталої взаємодії, цілі соціа-

льного діалогу мають відповідати соціальній 

політиці держави [1, с. 388]. 

О. Петроє, Г. Осовий та В. Варениця, 

висвітлюючи недоліки існуючої моделі соці-

ального діалогу, пропонують її модернізацію 

шляхом розширення кількості його учасни-

ків, але науковці також розглядають пробле-

му тільки на національному рівні [3, c. 229], 
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а запропонований підхід, незважаючи на 

свою раціональність так і не втілено у життя.  

На відміну від вищезгаданих дослідни-

ків, В. Шедяков здійснює аналіз особливос-

тей саме соціального партнерства, як систе-

ми усталеної взаємодії між роботодавцем та 

працівниками підприємства, характеризує 

його як додатковий організаційний ресурс, 

що сприяє підвищенню продуктивності пра-

ці на окремому підприємстві та у суспільстві 

в цілому [2, c. 90].  

Л. Борисова, як і В. Шедяков, аналізує 

ситуацію щодо сучасного соціального парт-

нерства та розглядає цілі його створення, 

рівні, визначає основні проблеми та напрями 

вдосконалення системи соціального парт-

нерства в Україні, наголошуючи на тому, що, 

незважаючи на тривалий період проваджен-

ня, соціальне партнерство так і залишається 

на стадії становлення та потребує належної 

законодавчо-нормативної підтримки [4, c. 

353].  

У своїх публікаціях В. Красномовець 

висвітлює соціальне партнерство як резуль-

тат соціальної відповідальності бізнесу. Ав-

тор пропонує організаційно-економічний 

механізм формування ефективної системи 

соціального партнерства, але, чомусь, голов-

на відповідальність покладається тільки на 

бізнес-спільноту [5, c. 193]: фактично, пору-

шується принцип рівноправних взаємовідно-

син, за якими мають співпрацювати партне-

ри. 

Представлений аналіз публікацій свід-

чить про наявність ґрунтовних теоретичних 

напрацювань у сфері соціального партнерст-

ва, достатньо дослідженим є локальний рі-

вень в межах окремих підприємств. Біль-

шість науковців розглядають соціальне пар-

тнерство тільки як систему взаємовідносин 

між роботодавцем та підпорядкованими йо-

му працівниками, такий підхід запроваджу-

ється не тільки на рівні окремих підприємств, 

а і на рівні держави в цілому. У той же час 

майже не висвітлюється ситуація щодо соці-

ального партнерства на регіональному рівні. 

Саме цей аспект соціального партнерства 

потребує додаткового висвітлення та опра-

цювання. 

Мета статті. Визначення особливостей 

та умов ефективного розвитку соціального 

партнерства в системі економічних відносин 

регіонів України. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Вже ні в кого не виникає сумнівів, 

що наявність соціального партнерства є 

обов’язковою умовою успішного функціо-

нування будь-яких соціально-економічних 

систем. Цей факт доведено накопиченим до-

свідом інших більш розвинених держав світу. 

Формування ефективного інституту соціаль-

ного партнерства в Україні має відбуватися 

відповідно до встановлених світових станда-

ртів та вимог, які висуваються для учасників 

таких взаємовідносин.  

Для визначення чітких засад розвитку 

соціального партнерства у соціально-

економічному середовищі регіону варто 

ідентифікувати основні засади його форму-

вання. У вітчизняному науковому середови-

щі виникнуло два теоретичних підходи, які 

варто розглянути. 

1. У якості засад формування соціа-

льного партнерства розглядається соціаль-

ний діалог, який визнаний вагомим суспіль-

ним явищем, що охоплює соціальні та еко-

номічні аспекти розвитку суспільства [3, c. 

224]. Більше того, у певних джерелах ста-

виться під сумнів що є першочерговим – со-

ціальний діалог чи соціальне партнерство. 

Зокрема, Н. Громадська вважає, що соціаль-

не партнерство – поняття значно ширше за 

соціальний діалог [6, c. 11] і розглядає соціа-

льний діалог лише як один з механізмів реа-

лізації соціального партнерства.  

2. Основою розвиту соціального пар-

тнерства вважається соціальна відповідаль-

ність бізнесу, яка передбачає врахування ро-

ботодавцями інтересів найманих працівників 

[5, c. 192]. 

Жоден із запропонованих варіантів не 

можна вважати вичерпним. Вони потребу-

ють об’єднання та критичного доповнення. 

Отже, у загальному розумінні соціальний 

діалог розглядається як процес зближення 

позицій та пошуку компромісу між сторона-

ми з метою врегулювання та вирішення про-

блем соціально-трудових відносин. Згідно з 

класичним підходом, соціальний діалог мо-

же бути двостороннім (роботодавці та най-

мані працівники) або тристороннім (до робо-

тодавців та працівників приєднуються дер-

жавні органи влади). Тобто, за визначеним 

підходом, соціальне партнерство – це уста-

лений соціальний діалог між роботодавцями, 

найманими працівниками (або їх професій-

ними об’єднаннями й органами державної 

влади). Водночас, сучасна парадигма регіо-

нального соціально-економічного розвитку 

визначає необхідність залучення до діалогу 
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не тільки профспілкових організацій, але і 

інших громадських об’єднань, що представ-

ляють інтереси різних соціальних груп які 

мають активну громадську позицію та ба-

жають приймати участь у вирішенні про-

блем власного регіону. 

Соціальна відповідальність у економі-

чному середовищі асоціюється, перш за все, 

з відповідальністю бізнесу перед власними 

працівниками, споживачами, партнерами, 

населенням регіону, у якому функціонує. 

Але, у контексті формування соціального 

партнерства, соціальна відповідальність роз-

глядається на базовому рівні, а саме як від-

повідальність по відношенню до найманих 

працівників (так звана внутрішня соціальна 

відповідальність). Саме таке трактування 

покладене в основу формування соціального 

партнерства не тільки на локальному, але й 

галузевому та національному рівні. Прихи-

льники такого підходу розглядають соціаль-

не партнерство як результат соціальної від-

повідальності бізнесу у соціально-трудовій 

сфері; відносини спрямовані на досягнення 

компромісу та захист інтересів працівників і 

роботодавців [5, с. 192]. Натомість, у сучас-

них умовах господарювання регіону соціа-

льну відповідальність слід розглядати як 

відповідальність усіх учасників економічної 

діяльності, які взаємодіють між собою. 

Спираючись на представлені висновки, 

можна надати таку схему механізму форму-

вання соціального партнерства серед учас-

ників економічних відносин регіону (рис. 1).  

 

Рис. 1. Механізм формування та розвитку соціального партнерства  

в системі економічних відносин регіону. 

Джерело: розроблено автором 

 
Відповідно до схеми у основі розвитку 

соціального партнерства на регіональному 

рівні знаходиться соціальний діалог між 

учасниками економічної діяльності. Як за-

значалося вище, для сталого але динамічно-

го розвитку територіальних економічних си-

стем замало залучати тільки найманих пра-

цівників чи профспілки, які репрезентують 

їх інтереси. До діалогу окрім громадських 

об’єднань з метою формування так званої 

«економіки знань» необхідно залучати осві-

тні та наукові кола регіону. На особливу ува-

гу заслуговують представники малого бізне-

су, яким відведена провідна роль у постінду-

стріальну епоху розвитку суспільства, адже 

вся світова у тому числі і українська еконо-

міка тяжіє до поступової індивідуалізації 

попиту. У таких умовах великі підприємства 

стабільно втрачають свої ключові позиції, 

адже, на відміну від малих, не спроможні 

швидко переорієнтовуватися на нові потреби 

потенційних споживачів. Дана тенденція 

найбільш відчутна на рівні окремих областей 

України: сильний сектор малого бізнесу га-

рантує високу конкурентоспроможність ре-

гіону як суб’єкта економічної діяльності на 
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національному та світовому ринку, і навпа-

ки, відсутність уваги до таких учасників 

призводить до стагнації та втрати конкурен-

тних позицій. 

Наступний – проміжний щабель реалі-

зації механізму на представленій схемі – це 

формування соціальної відповідальності в 

системи економічних відносин регіону. Пе-

рехід на цей рівень можливий за умови ная-

вності стабільного соціального діалогу, що 

ґрунтується на засадах репрезентативності, 

рівноправності та поінформованості сторін. 

Крім того, варто зауважити, що соціальну 

відповідальність має нести не тільки бізнес. 

Цей факт особливо важливо усвідомити на 

теренах пострадянського простору, де пре-

валює пасивна позиція серед населення що 

якнайкраще відображає відоме українське 

прислів’я: «Моя хата скраю…». Сучасне 

трактування соціальної відповідальності пе-

редбачає усвідомлення власних обов’язків та 

намірів діяти відповідно до очікувань, норм 

та потреб суспільства, а також відповідати за 

свої вчинки у випадку їх порушення. «Заліз-

ний закон відповідальності», який було сфо-

рмовано ще у 70 роки ХХ-го століття амери-

канським науковцем В. Девісом, говорить 

що «у кінцевому рахунку, ті, хто використо-

вує владу не у той спосіб, який суспільство 

вважає відповідальним, можуть втратити її» 

[7, c. 150]; з огляду на обставини він має бу-

ти доповнений: «…, але байдужість насе-

лення до суспільних проблем та безвідпові-

дальності влади тільки породжує її сва-

вілля». Іншими словами, кожна сторона на-

лагодженого діалогу має враховувати власні 

права та обов’язки, закріплені юридичними 

(у певних нормативно-законодавчих актах, 

угодах) та соціальними нормами, прийняти-

ми на рівні держави та конкретного регіону. 

Юридична відповідальність, як складова со-

ціальної, відіграє провідну роль, і для пода-

льшого формування соціального партнерства 

передбачає чітку фіксацію системи відпові-

дальності у разі невиконання взятих на себе 

обов’язків. Зокрема, важливим аспектом ре-

алізації соціальної відповідальності з боку 

населення, окрім реалізації власних, є конт-

роль виконання взятих на себе обов’язків з 

боку представників бізнесу, влади та притя-

гнення до відповідальності у разі їх невико-

нання. Наявність прав та обов’язків у кожної 

сторони-учасника економічної діяльності 

регіону на схемі представлена двосторонні-

ми стрілками навколо трикутника соціальної 

відповідальності.  

Результатом всебічного прояву соціа-

льної відповідальності всіх учасників еконо-

мічної діяльності стає формування соціаль-

ного партнерства – це третій щабель розвит-

ку. Реалізація такого трирівневого механізму 

забезпечує стабільний розвиток системи 

економічних відносин регіону; на схемі цей 

процес позначено наскрізною пунктирною 

стрілкою (рис 1.).  

У багатьох країнах процес формування 

соціального партнерства супроводжується 

створенням відповідних консультативно-

дорадчих органів (комісій) на регіональному 

рівні. Україна не стала виключенням і Ука-

зом Президента у 1993 р. було створено На-

ціональну раду соціального партнерства [9], 

яку протягом наступних двадцяти років тра-

нсформовано у Національну тристоронню 

соціально-економічну раду [10]. Незважаю-

чи на формальні ознаки впровадження сис-

теми на національному та локальному рівні, 

її наявність на рівні окремих регіонів майже 

не відстежується:  

- територіальні представництва органів 

соціального партнерства відкриті не у всіх 

обласних центрах; 

- консультативно-дорадчий характер 

діяльності даних структур не вимагає від ор-

ганів влади обов’язкової реалізації прийня-

тих рішень; як наслідок відсутня система 

громадського контролю за виконанням дося-

гнутих між соціальними партнерами домов-

леностей; 

- низький рівень довіри населення до 

професійних об’єднань призводить до фор-

малізації участі даних організацій у процесі 

підписання регіональних угод, інші громад-

ські організації взагалі не залучаються (це не 

передбачено діяльністю Національної три-

сторонньої соціально-економічної ради). 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Соціальне партнерство – 

це ефективний інструмент безконфліктної 

організації економічних відносин, який довів 

свою ефективності на локальному рівні (між 

роботодавцем та найманими працівниками), 

але для досягнення такого позитивного ре-

зультату на рівні регіону необхідно:  

- формування позитивного іміджу про-

відних профспілкових організацій регіону; 

- розробка належної нормативно-

регуляторної бази діяльності органів соціа-

льного партнерства, яка визначатиме реальні 
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важелі впливу на соціально-економічний ро-

звиток регіону, а також чітку систему гро-

мадського контролю за процесом реалізації 

спільно-прийнятих рішень; 

- залучення до участі соціальному пар-

тнерстві провідних науково-освітніх установ 

та громадських організацій регіону; 

- формування сталої мережі співпраці з 

відповідними органами соціального парт-

нерства на місцевому рівні ( у містах та рай-

онах області). 

Імплементація зазначених пропозицій 

дозволить врівноважити інтереси всіх учас-

ників економічної діяльності на рівні окре-

мих областей України та сприятиме стабіль-

ному економічному розвитку країни в ціло-

му. 
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Прямухина Н. В. 

Развитие социального партнерства в системе экономических отношений региона 
Современная система экономических отношений отдельных регионов страны требует форми-

рования устойчивой системы социального партнерства, предусматривающего привлечение к сотруд-
ничеству широкие круги общественности. Предметом исследования выступают теоретико-
прикладные основы формирования эффективной системы социального партнерства на уровне обла-
стей Украины. В исследовании использованы методы системного подхода, структурно-логического 
анализа, синтеза и обобщения. Гипотеза исследования предполагает подход, согласно которому си-
стема экономических отношений региона формируется за счет взаимодействия представителей раз-
личных социальных групп, игнорирование интересов одной из них невозможно, а формирование 
партнерских отношений будет способствовать стабильности экономической системы региона. Опре-
деленные особенности развития социального партнерства представляют собой трехуровневый меха-
низм его формирования; идентифицированные недостатки системы и представленные рекомендации 
позволят ликвидировать формальный подход и реализовать эффективную систему социального парт-
нерства в системе экономических отношений областей Украины, что составляет оригинальную и 
практическую значимость исследования. Современная система социального партнерства в Украине 
на региональном уровне нуждается в обновлении с привлечением широкого круга участников, уче-
том их интересов в системе экономических отношений, поэтому дальнейшие исследования будут по-
священы детализации организационно-экономического механизма формирования социального парт-
нерства для устойчивого развития региона. 

Ключевые слова: социальное партнерство, система экономических отношений региона, соци-
альный диалог, социальная ответственность, развитие. 
 

Pryamukhina N.  
Development of social partnership in the system of region economic relations 

The modern system of economic relations of some country regions requires the formation of a sustain-
able social partnership system, which involves a wide range of publics in cooperation. The purpose of the 
study is to identify the features and conditions for the effective development of social partnership in the sys-
tem of region economic relations of Ukraine. The subject of the study is the theoretical and practical princi-
ples for formation of an effective system of social partnership at the level of Ukrainian regions. The study 
uses methods of systematic approach, structural-logical analysis, synthesis and generalization. The hypothe-
sis of the study involves the approach by which the system of economic relations of the region is formed at 
the expense of the interaction of various social groups representatives, ignoring the interests of any group is 
impossible, and the formation of partnerships will contribute to the stability of the economic system in the 
region. During the research it was discovered that two different approaches to social partnership develop-
ment were formed in the national scientific publications, which were proposed to be combined and supple-
mented: the social dialogue between the authorities, business and representatives of trade unions and other 
public associations, which, due to their own social responsibility forms a stable partner socio-economic rela-
tionship are recognized as a bases of social partnership at the regional level. The identified features of the 
development of social partnership are a three-tier mechanism for its formation; certain weaknesses of the 
system and the provided recommendations will allow to liquidate the formal approach and introduce an ef-
fective system of social partnership in the system of economic relations for the Ukraine regions, which 
makes the original and practical significance of the research. The modern system of social partnership in 
Ukraine needs to be updated at the regional level to involve a wide range of participants, taking into account 
their interests in the system of economic relations, therefore further research will be devoted to detailing the 
organizational and economic mechanism of forming a social partnership for the stable region development. 

Key words: social partnership, system of region economic relations, social dialogue, social responsi-
bility, development. 
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