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СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ: СТИМУЛ ЧИ ДОПОМОГА? 
 
 

Здійснено аналіз ролі та місця соціального пакету в структурі соціальної 
діяльності підприємств на сучасному етапі. Показано, що у сучасній управлінській 
практиці підприємств соціальний пакет виконує функції компенсації низької 
заробітної праці, індивідуального стимулювання праці, інвестування у кадри, 
виступаючи як опосередкований механізм підвищення соціально-економічних 
результатів праці та конкурентноздатності підприємства. 
Ключові слова: соціальний пакет, патерналізм, економічна ефективність. 
 
Осуществлен анализ роли и места социального пакета в структуре 

социальной деятельности предприятий на современном этапе. Показано, что в 
современной управленческой практике предприятий социальный пакет 
выполняет функции компенсации низкой заработной платы, индивидуального 
стимулирования труда, инвестирования в кадры. 
Ключевые слова: социальный пакет, патернализм, экономическая 

эффективность. 
 
Analysis of role and place of social package in the structure of social activity of 

enterprises on the modern stage is carried out. It is shown, that social package realizes 
the functions of compensation of wage cut, individual stimulation of work, investing in 
personnel as indirect mechanism of increasing of socioeconomic results of work and 
competitable of enterprise. 

Key words: social package, paternalism, economic effectivity. 
 

 
Постановка проблеми. Соціальну політику 

сучасного підприємства слід розглядати, виходячи 
з визначення підприємства як господарюючого 
суб’ єкта, що виконує економічну функцію, 
сутність якої полягає в максимізації прибутку. 
Відповідно, соціальна політика підприємства являє 
собою інструмент економічного зростання підпри-
ємства. Соціальні програми залучають соціальні 
чинники як ефективний механізм підвищення 
продуктивності праці працівників. Мета соціальних 
програм як внутрішньовиробничого механізму 
мотивації праці полягає у спонуканні працівника 
до більш ініціативної, творчої та результативної 
праці з максимально повною віддачею для 
підприємства. Однією з центральних складових 
соціальної діяльності підприємства виступає 
соціальний пакет, під яким у широкому сенсі 
розуміють надання працівникам певних благ у 
вигляді пільг, компенсацій, привілеїв і соціальних 
гарантій понад фіксованої заробітної плати [1, c. 7].  

Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичні та 
практичні аспекти застосування соціального 
пакету в регулюванні трудових відносин між 
роботодавцями і працівниками розглядаються у 
працях вітчизняних і зарубіжних дослідників: 
В. Кабаліної, А. Колота, М. Бойка, С. Клімової, 
П. Козиревої, П. Романова, Р. Фрімена та ін.  

Метою статті є розкриття ролі та значення 
соціального пакету в соціальній діяльності сучасних 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу. За радянських 
часів однією з найважливіших функцій підприємств 
був соціальний захист працівників. Радянські 
підприємства являли собою одночасно і господарсько-
економічні одиниці, і базові соціальні осередки 
суспільства, виробничі та позавиробничі соціально-
побутові структури в них були тісно переплетені. 
Фактично підприємства набували рис своєрідної 
індустріальної общини, здійснюючи, крім 
виробничої, функції розподілу, побутового і 
культурного обслуговування, житлового і соціального 
забезпечення. Включеність у систему виробництва 
(праця на підприємстві) суттєво визначала 
соціальний статус і матеріальний стан людини за 
радянських часів. Для працездатних громадян 
робота на підприємстві була основою їх життєвого 
укладу, стандартів споживання і способу життя [2, 
c. 86]. Підприємства мали на своєму балансі 
гуртожитки, поліклініки, будинки культури, 
санаторії, дитячі табори тощо. За умов, коли 
можливість подібних послуг за межами підприємств 
була вкрай обмеженою, механізм надання 
соціальних послуг через підприємства виступав не 
лише засобом залучення та утримання кадрів, але 
й ефективним механізмом контролю, «виховання» 
лояльності працівників і підтримання авторитету 
керівництва. 

Підприємства являли собою головних провідників 
державної централізованої політики в соціальній 
сфері, тому зміст соціальних програм був чітко 
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визначений і відповідав вимогам ідеології 
радянської держави, спрямованої на підтримання 
соціальної рівності. Матеріальною основою більшості 
соціальних гарантій виступали соціальні фонди 
держави і підприємств, що формувалися відповідно з 
коштів, які переводилися підприємством безпо-
середньо державі, і частина коштів, що залишалась 
у прибутках підприємства. Таким чином, під-
приємства виступали як головний суб’єкт державної 
соціальної політики, забезпечуючи своїх працівників 
певним набором соціальних пільг і виплат, обсяг і 
вміст яких варіювалися залежно від галузі й 
розмірів підприємства та його стратегічної значущості 
для країни. 

У період ринкових реформ, особливо на 
початкових етапах економічних перетворень, 
соціальна політика здійснювалася за умов 
скорочення матеріальної бази, спаду виробництва 
та інфляції. Підприємства вирішували соціальні 
проблеми працівників відповідно до своїх 
економічних можливостей, зокрема використовуючи 
схеми надання соціальних благ і послуг як 
непрямої компенсації «зарплатної» компоненти. 
Такий механізм був особливо привабливим за умов 
зростання заборгованості за заробітною платнею, 
сприяючи збереженню трудових колективів і 
зниженню соціальної напруги в суспільстві. Слід 
відмітити й іншу тенденцію. Внаслідок інституціо-
нальних трансформацій українського суспільства, 
держава втратила можливість директивного 
регулювання практик надання соціальних гарантій 
на підприємствах. Як свідчать дослідження, вітчизняні 
підприємства отримали практично повну свободу 
у виборі форм соціальної підтримки працівників 
[3, c. 22]. Більшість колишніх «радянських» 
підприємств обмежили обсяг пільг і гарантій та 
відмовилися від об’єктів соціальної інфраструктури. 
Водночас підприємства нового приватного сектора 
взагалі виводили перспективи розвитку соціальної 
сфери за межі першочергових завдань. 

Утім, ринковий характер реформ не анулював, 
але кардинально видозмінив систему заходів щодо 
соціальної підтримки працівників підприємств. 
Хоча набір і частота застосування різних заходів 
соціальної спрямованості, порівняно з радянським 
періодом, помітно скоротилися, але на багатьох 
підприємствах вони і нині широко використовуються. 
Питання про вибір форм підтримки працівників: 
підвищувати їм заробітну плату або надавати 
додаткові соціальні пільги – вирішується 
керівництвом підприємств. Одні керівники 
вважають, що надання соціального пакету є 
застарілою традицією, що реанімує «зрівнялівку» 
радянських часів; інші (вони складають більшість) 
не протиставляють поняття «висока заробітна 
плата» і «соціальний пакет». На думку останніх, 
співробітники мають отримувати гідну заробітну 
плату і відчувати причетність до свого 
підприємства, що досягається не лише мате-
ріальними благами, але й продуманою системою 
пільг і заохочувань, спрямованих на різні категорії 
працівників [4, c. 56-57]. 

Сьогодні можна говорити про тенденції зміни 
структури принципів і мотивів менеджменту у 
наданні соціальних послуг на підприємстві, що 
зумовлюється рядом причин як зовнішнього, так і 
внутрішньовиробничого характеру. До вимог 
зовнішньоекономічного середовища, крім законо-
давства і відносин з місцевою владою щодо 
соціальної відповідальності бізнесу, сьогодні 
належить конкуренція між підприємствами-
роботодавцями на ринку праці не тільки за рівнем 
заробітної плати, але й за обсягом і змістом 
соціальних пільг. Ті підприємства, які позбавилися 
своєї «невиробничої сфери», за умов дефіциту 
кадрів починають програвати в конкуренції за 
кваліфіковану робочу силу тим, хто зумів її 
зберегти [5, c. 236]. Отже, привабливий соціальний 
пакет дозволяє залучити та утримати на 
підприємстві кваліфікованих працівників, чиї 
професійні вміння на даний момент є затребуваними і 
дефіцитними, тобто виступає як реальна конкурентна 
перевага [6, c. 127].  

Серед внутрішньоорганізаційних завдань, що 
зумовлюють поступове повернення і впровадження 
нових соціальних гарантій працівникам, слід 
зазначити такі: формування корпоративної солі-
дарності та підтримання сприятливого соціального 
клімату в колективі; опосередковане (через 
професійне зростання працівників і турботу про 
стан їхнього здоров’я) інвестування в економічну 
ефективність і конкурентноздатність підприємства; 
формування соціальної структури підприємства.  

Останнє завдання реалізується через жорстке 
структурування системи соціальних виплат «за 
західним зразком», коли певна соціальна послуга 
надається відповідно до посадового статусу 
працівника і є ознакою його належності до тієї чи 
іншої статусної групи. Саме через соціальний 
пакет відображається рівень визнання та поваги до 
працівника, його реальна роль у виробництві, 
ступінь залучення до прийняття рішень тощо. 
Відтак, встановлюється прямий зв’язок між 
статусом, який визначається рівнем повноважень 
працівника та наданим йому соціальним пакетом, 
що виступає індикатором престижності статусної 
позиції [1, c. 12]. Слід зазначити, що в рамках 
конкретного підприємства привілейовані пільги 
або формалізуються і закріплюються у відповідних 
положеннях (індивідуального контракту або 
колективного договору), або розподіляються 
неформально, в рамках негласних домовленостей і 
рішень керівництва. 

Багато підприємств звернулися до інноваційних 
схем надання своїм працівникам соціальних 
послуг, засвоєння яких стало логічним продовженням 
економічних реформ. При наповненні соціального 
пакету кожне підприємство виділяє свої 
пріоритети в турботі про співробітників, по-
різному використовуючи власні ресурси. Якщо в 
одних випадках додаткові пільги надаються всім 
співробітникам одного рівня на рівних підставах, 
то в інших – тільки кращим у вигляді заохочення. 
Для врахування різнобічних потреб і інтересів 
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працівників використовуються гнучкі схеми надання 
додаткових соціальних послуг, що забезпечують 
право вибору (т. зв. система «кафетерію»). 
Враховуючи, що люди більше цінують те, що 
купили за свої гроші, нерідко передбачається 
часткова оплата додаткових послуг. На деяких 
великих підприємствах найбільш цінним співро-
бітникам дозволяється у певних межах самим 
наповнювати пакет соціальними пільгами, які їх 
найбільш влаштовують [1, c. 8].  

Водночас не слід забувати, що, незважаючи на 
активне формування партнерських орієнтацій, 
характерних для західних управлінських практик, 
патерналізм і дотепер домінує у робітничому 
середовищі, спостерігається у взаємовідносинах 
між працівниками і керівництвом на різних 
підприємствах незалежно від форми власності. 
Патерналістські орієнтовані працівники звикли 
покладати на державу захист своїх базових 
інтересів, готові платити своєю працею за те, що 
підприємство перебирає на себе функцію їхнього 
життєзабезпечення. При цьому під «життєзабезпе-
ченням» розуміється не лише грошова винагорода, 
але й вирішення соціально-побутових проблем, у 
тому числі через надання певного набору 
соціальних благ. Результати дослідження ставлення 
до праці робітників суднобудівної галузі, 
проведеного автором, свідчать, що патерналістські 
орієнтації є вагомим чинником підвищення 
трудової активності працівників, їхньої творчої 
віддачі та продуктивної діяльності. До того ж 
патерналістські орієнтації робітників мають 
певний потенціал конструктивності, сприяють 
формуванню атмосфери корпоративізму на 
підприємстві, орієнтацій не лише на особисті 
досягнення, але й на успіх усього підприємства 
[7, c. 449-450]. 

Вважається, що соціальний пакет є корисним 
тоді, коли середня заробітна платня на підприємстві 
досягла певної планки, за якої працівники вже 
відчувають себе соціально захищеними. У 
подібній ситуації подальше зростання заробітної 
платні виявляється неефективним, оскільки 
чергове підвищення окладів сприймається як 
належне і не стимулює зростання продуктивності 
праці [4, с. 116]. Крім того, працівник може надати 
перевагу і невисокій заробітній платні разом з 
можливістю користуватися надійними соціальними 

гарантіями або престижними матеріальними 
благами. Переважно з цих причин збереження 
заходів соціальної підтримки й соціального 
захисту працівників може бути пояснено вже не 
стільки даниною патерналістським традиціям, 
скільки використанням їх як додаткового способу 
залучення і закріплення робочих кадрів, одного з 
мотивів трудової діяльності, який зрештою 
приносить економічну вигоду як працівникам, так 
і роботодавцям. 

Існуючі практики надання соціальних послуг 
багато в чому мають еклектичний, несистема-
тизований характер. І це головна тенденція, що 
характеризує стан сучасної соціальної політики на 
підприємствах. Особливо це стосується підприємств 
приватного сектора, де обсяг і умови соціальних 
виплат визначаються власником, як правило, «на 
словах» у колі «наближених», тому для більшості 
працівників виплати і навіть інформація про 
можливості їх отримання залишаються недоступними 
[9, c. 40]. Створення ефективної системи передбачає, в 
першу чергу, інституціоналізацію існуючих 
практик надання соціальних послуг, а саме: чітке 
формулювання завдань, на вирішення яких 
спрямована система; визначення основних потреб 
одержувачів соціальних послуг; інформування про 
існуючі можливості отримання послуг; інтегрування 
системи соціальних гарантій як елемента 
корпоративної культури підприємства; розробка 
моніторингу ефективності системи надання 
соціальних послуг працівникам. 

Висновки. На завершення слід відмітити, що 
механізми соціальних пільг і виплат являють 
собою приклади адаптаційних стратегій вітчизняних 
підприємств за ринкових умов. Серед них 
переважає стратегія сполучення елементів як 
радянської компенсаційної системи, в якій 
робиться акцент на функції соціального захисту і 
допомоги, так і стандартних західних програм, 
зорієнтованих на стимулювання і підвищення 
ефективності праці. Необхідність такого поєднання на 
сучасному етапі пояснюється двома головними 
чинниками: необхідністю діяти адекватно до 
вимог ринкового середовища і вкоріненими в 
свідомості працівників патерналістськими уявленнями 
про підприємство як суб’єкт, що надає соціальні 
послуги. 
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