
Соціальний діалог 

 

 
26 

ТЕМА 2. Історичні аспекти становлення 

соціального діалогу 

 
2.1. Теоретичні основи соціального діалогу. 
2.2. Концепція розвитку соціального діалогу у світі. 
2.3. Особливості становлення соціального діалогу в Україні. 
 

2.1. Теоретичні основи соціального діалогу 
 
Виникнення та розвиток партнерських відносин зумовлені 

необхідністю нових соціально-економічних та політичних реалій, які 
сформувалися наприкінці ХІХ – початку XX ст. Перші зразки цих 
відносин припадають на період досягнення зрілої стадії  
капіталістичних відносин та масштабних перетворень політичних 
систем, які еволюціонували як у демократичні, так і в авторитарно-
тоталітарні утворення. Але елементи соціального діалогу, які 
відображалися в ідеях щодо узгодження інтересів представників праці 
і капіталу, виникли набагато раніше. Ці ідеї розвивалися в різних 
формах – від досягнення усних домовленостей працівників і 
роботодавців під патронажем органів державної влади до укладення 
письмових договорів і угод у рамках окремих підприємств і галузей. 
Розподіл власності, перехід її від одного власника до іншого 
підштовхнули обґрунтування й розробку механізму узгодження різних 
інтересів, подолання конфліктів тощо. 

З’явившись на перших етапах становлення капіталістичних відносин, 
елементи соціального діалогу знаходили вираження в повсякденній 
взаємодії працівника й роботодавця. Окремі судження про це можна 
знайти в працях багатьох учених, які намагалися осмислити сутність 
суспільних відносин в епоху зародження капіталістичного способу 
виробництва. Ціла плеяда мислителів-гуманістів висловила свої 
уявлення про подолання трудових конфліктів, що виникають, про шляхи 
встановлення конструктивних відносин у сфері виробництва. 

Слід зазначити, що теоретичні аспекти соціального діалогу тісно 
пов’язані з проблемами конфлікту. Потреба діалогу виникає на етапі 
пошуку шляхів урегулювання конфлікту або його вирішення за 
допомогою узгодження інтересів сторін, досягнення компромісу, 
консенсусу та встановлення згоди.  

Так, серйозну увагу проблемі конфліктів і способу впливу на них 

приділяв італійський теоретик і державний діяч Нікколо Макіавеллі 

(1469-1527 рр.). Він виходив із того, що завжди існувала й буде 
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існувати загроза конфлікту між володарем і народом, між різними 

державами. Н. Макіавеллі вбачав у конфлікті не лише руйнівну, але й 

творчу функцію, і тому вважав, що потрібно вміти правильно впливати 

на конфлікт. На думку мислителя, цю місію покликана виконувати 

держава. 

Уперше теоретичний аналіз системи соціально-трудових відносин 

здійснив англійський філософ Френсіс Бекон (1561-1626 рр.). Він 

переконливо показав, що нехтування думками різних прошарків, 

помилки в керуванні, поширення чуток і пересудів призводять до 

виникнення конфліктів у суспільстві. 

Ідеї про необхідність оформлення суспільного договору між 

державою та соціальними групами сформульовані в працях 

англійських мислителів Томаса Гоббса (1588-1679 рр.) і Джона 

Локка (1632-1704 рр.). У своїй праці «Левіафан» Т. Гоббс обґрунтував 

необхідність досягнення суспільного договору, загальної згоди на 

користь забезпечення миру та загального захисту. У роботі «Два 

трактати про правління» Дж. Локк доводив, що основним обов’язком 

держави, яка виникла на основі договору, є дотримання природного 

права, захист особистої свободи і природної власності громадян. Отже, 

метою суспільного договору є забезпечення громадянського миру і 

злагоди. 

Вважається, що однією з перших праць, присвячених проблематиці 

пошуку соціальної злагоди в суспільстві, був трактат французького 

мислителя Жан-Жака Руссо (1712-1778 рр.) «Про суспільний договір, 

або Принципи політичного права». У ньому дається характеристика 

суспільства, заснованого на законах, перед якими всі є рівними і які 

забезпечують особисту свободу кожного громадянина. 

Уперше взаємини найманого робітника й капіталіста-роботодавця 

вивчені в працях Адама Сміта (1723-1790 рр.). Визнаючи корисливий 

інтерес основним мотивом господарської діяльності, він вважав 

«природним порядком» економічного життя вільну конкуренцію, 

панування приватної власності, свободу торгівлі, невтручання держави в 

економіку. Протиборство між найманими робітниками й капіталістами 

А. Сміт розглядав як джерело поступального розвитку суспільства, а 

суперництво – як певне благо людства. 

Німецькі філософи Готфрід Лейбніц (1646-1716 рр.) та Іммануїл 

Кант (1724-1804 рр.) вважали, що стан миру і згоди між людьми має 

встановлюватися на основі договору й досягнення компромісу в 

суспільно-економічному житті. І. Кант, аналізуючи проблему зв’язку 
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сторін, що співвідносяться, розглядав людські відносини як систему їхньої 

взаємодії. 

Формування та розвиток соціального діалогу взаємопов’язані з 

проблемами узгодження інтересів представників праці й капіталу. У 

широкому контексті цим питанням присвячені дослідження таких 

учених: Шарля Фур’є (1772-1837 рр.), Анрі Сен-Сімона (1760-1825 рр.), 

Роберта Оуена (1771-1858 рр.). Цю проблему вони розглядали в 

широкому контексті, охоплюючи різні сфери життя суспільства: 

виробництво, обмін, розподіл продукції, виховання, навчання, побут 

тощо. Незважаючи на критику своїх сучасників, ці автори зіграли 

вагому роль у розвитку концепції партнерських відносин, їх праці 

суттєво вплинули на погляди багатьох дослідників наступних 

поколінь. 

Так, найвідоміший англійський теоретик-економіст ХІХ ст. Джон 

Стюарт Мілль (1806-1873 рр.) відзначав конструктивність положень 

Ш. Фур’є про необхідність співробітництва праці й капіталу та один із 

перших використав поняття «партнерство». У своїй праці «Основи 

політичної економії» він писав: «Відносини між господарями і 

працівниками будуть поступово витіснені відносинами партнерства в 

одній із двох форм: в одних випадках відбудеться об’єднання 

працівників із капіталістами, в інших – об’єднання працівників між 

собою». 

Проблемам узгодження інтересів різних соціальних груп також 

присвячені праці німецьких мислителів Карла Маркса (1818-1883 рр.) 

та Фрідріха Енгельса (1820-1895 рр.), у яких є фундаментальні 

положення про аналіз партнерських відносин у соціально-трудовій 

сфері. У своїй спільній праці «Німецька ідеологія» вони 

підкреслювали, що «відносини індивідів у будь-якому разі не можуть 

бути нічим іншим, як їх взаємними відносинами». Тобто автори 

розглядають взаємодію як найважливішу характеристику соціальних 

відносин. 

Значну увагу проблемам співробітництва праці і капіталу 

приділено в дослідженнях відомого англійського економіста,  

основоположника «кембриджської школи» Альфреда Маршалла 

(1842-1924 рр.). У своїй праці «Принципи економічної науки» він 

писав, що « ... завдяки капіталу та знанням рядовий робітник західного 

світу харчується, одягається і навіть забезпечений житлом іноді краще, 

ніж принци в колишні часи. Співпраця між капіталом і працею так 

само обов’язкова, як і співпраця між прядильником і ткачем...». Він 
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підкреслював, що «соціальні мотиви взаємодіють з економічними: 

часто спостерігається тісна дружба між підприємцями та їх 

робітниками, причому жодна зі сторін не схильна вважати, що у 

випадку виникнення між ними неприємного інциденту вони 

обов’язково повинні конфліктувати; обидві сторони бажають зберегти 

за собою можливість безболісно розірвати старі зв’язки, коли вони 

стають неприємними». 

Теоретико-концептуальні засади соціального діалогу знаходять 

своє втілення в теорії соціальної взаємодії. Так, німецький соціолог 

Макс Вебер (1864-1920 рр.) уперше розглянув соціальну взаємодію як 

елемент соціальної поведінки особи. Пізніше ця теорія стала 

предметом досліджень американського соціолога Толкотта Парсонса 

(1902-1979 рр.), який розглядав рівновагу, консенсус як найважливіші 

ознаки нормального стану соціальної системи. У своїх працях він 

підкреслював, що проблема консенсусу нерозривно пов’язана з 

пошуком шляхів взаємодії, заснованої на взаємних очікуваннях 

партнерів. Отже, такий підхід покликаний уберегти суспільство від 

небажаних конфліктів. 

Французький філософ і соціолог Еміль Дюркгейм (1858-1917 рр.) 

у теорії соціальної солідарності інакше трактував проблему соціальної 

взаємодії. Він указував, що кожне суспільство характеризується 

соціальною солідарністю. Порівнюючи механічну (притаманну 

первісному суспільству) та органічну (притаманну сучасному світу) 

соціальну солідарність, учений підкреслював, що розвиток суспільства, 

де існує безліч соціальних груп із різними інтересами, зберігає свою 

єдність і цілісність завдяки суспільному розподілу праці. Крім того, 

Е. Дюркгейм наголошував на створенні професійних груп як нових 

органів суспільної солідарності. 

Суттєвий вплив на розвиток ідеї соціального діалогу зробили 

німецькі економісти Вільгельм Репке (1899-1966 рр.), Альфред 

Мюллер-Армак (1901-1978 рр.) і Людвиг Ерхард (1897-1977 рр.). 

Ці автори створили концепцію соціального ринкового господарства, 

принципом функціонування якого має стати поєднання конкуренції, 

економічної свободи підприємців і активної ролі держави в 

перерозподілі доходів і організації соціальної сфери. Згодом така 

стратегія довела свою ефективність. 

Враховуючи, що основною метою соціального діалогу є  

забезпечення стійкого еволюційного розвитку суспільства, важливим є 

визначення умов, за яких можна забезпечити такий розвиток. Ці умови 
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були розглянуті в 20-ті рр. ХХ ст. засновником російської і 

американської соціологічних шкіл Пітиримом Сорокіним (1889-

1968 рр.). Він обґрунтував залежність усталеності суспільної системи 

від двох основних чинників: рівня життя більшості населення і 

ступеня диференціації прибутків. Чим нижчим є рівень життя і чим 

більшою різниця між багатими і бідними, тим популярніші заклики до 

повалення влади і перерозподілу власності з відповідними практичними 

діями. Таким чином, можна стверджувати, що соціальна напруженість 

у суспільстві не сприяє соціально-політичній стабільності.  
У 30-ті рр. ХХ ст. на Заході широке розповсюдження отримали ідеї 

школи «людських відносин» американських психологів Елтона Мейо 
(1880-1949 рр.) та Абрахама Маслоу (1908-1970 рр.). Вивчаючи їх 
вплив на держави в цілому, а також різних їх складових (умов і 
організації праці, заробітної платні, міжособистісних стосунків і стилю 
керівництва) на підвищення продуктивності праці на промисловому 
підприємстві, Е. Мейо дійшов висновку про особливу роль людського 
чинника. Узагальнення емпіричних даних дозволило йому створити 
соціальну теорію менеджменту – «теорію людських відносин». Отже, 
відображення соціальних критеріїв у моделях управління сприяло 
поширенню концепції розвитку соціального діалогу.  

Питання соціального діалогу також знайшли своє відображення і в 
українській державницькій та політичній думці. Так, ще в ХІ ст. 
київський митрополит Іларіон (990-1088 рр.) у своїй праці «Слово 
про закон і благодать» обстоював ідею рівності всіх народів, 
«благодать» порівнював зі злагодою в суспільстві. Він уперше у 
вітчизняній політичній теорії поставив питання про відповідальність 
князя перед підданими. 

Українсько-польський гуманіст Станіслав Оріховський (1513-
1566 рр.) у своєму політичному трактаті «Напучення польському 
королеві Сигізмунду Августу» указував на необхідність правителя 
дбати про згоду в сенаті, піклуватися про благо підлеглих. Отже, 
мислитель приділяв увагу теорії суспільного договору, добробуту 
громадян, дотриманню їх свободи, безпеки і злагоди в суспільстві. 

У Конституції Пилипа Орлика (1672-1742 рр.), укладеній у 
1710 р., яка регламентувала основні питання державного будівництва в 
Україні, приділялась увага соціальному захисту козацьких сімей, 
установленню визначених засад взаємин між владою та громадянами. 

У більш пізні часи питання, пов’язані з пошуком суспільного 

компромісу, досягненням злагоди в суспільстві і гідного рівня життя, 

досліджувались у працях Михайла Драгоманова (1841-1895 рр.), 
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Івана Франка (1856-1916 рр.), Михайла Грушевського (1866-

1934 рр.) та інших провідників української політологічної думки. 

Розглядаючи проблеми взаємодії держави і громадянського 

суспільства, політичний мислитель і громадський діяч М. Драгоманов 

вказував на те, що внаслідок виникнення добровільних асоціацій 

вільних та рівних осіб у суспільстві пануватимуть злагода, спокій і 

мир. При цьому він вказував на обов’язок держави гарантувати 

економічні і соціальні права громадян та забезпечувати їм гідний 

рівень життя. 

Письменник і громадський діяч І. Франко добре знав важкий стан 

життя пролетаріату і тому, аналізуючи цю проблему, обґрунтовував 

провідну роль робітничого класу в боротьбі за соціальне визволення. 

Одним із перших кроків до визволення, на його думку, має бути 

кооперування працівників, організація взаємодопомоги з метою 

соціального захисту. Це говорить про відображення в цих поглядах 

концептуальних засад соціального діалогу, пов’язаних зі створенням 

профспілок та запровадженням соціального захисту. 

Мислитель і політичний діяч М. Грушевський висловлював ідею 

побудови соціально відповідальної держави. На його думку, актуальне 

завдання української демократії – «соціалізувати державу і заразом 

удержавлювати соціальне життя в широкому значенні цього слова». 

Мова йде про досягнення добробуту громадян, забезпечення 

суспільної злагоди та соціальної справедливості, що є метою  

соціального діалогу. 

Викладені вище підходи також знайшли своє відображення в 

реальних політичних процесах. 

 

2.2. Концепція розвитку соціального діалогу у світі 

 

Історично ідея партнерського типу суспільних відносин  

сформувалася та розвивалася насамперед у виробничій сфері, де 

протиріччя між працею та капіталом постійно виливалися в конфлікти, 

страйки, що аж ніяк не сприяло нарощуванню темпів виробництва. 

Науково-технічна революція внесла істотні зміни як у соціальну 

структуру суспільства (створення класів, поява численних маргінальних 

прошарків, зріст рівня професіоналізму працівників), так і в соціально-

психологічні відносини між учасниками виробничого процесу, значно 

підсиливши роль останніх у підвищенні  продуктивності праці та в 

управлінській діяльності. Це не могло не призвести до необхідності 
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формування нової ідеології – системи соціально-партнерських 

відносин. 

Але витоки ідей соціального добробуту знаходять своє  

відображення в далекому минулому. Так, окремі види допомоги 

нужденним із боку глави держави знайшли своє відображення в часи 

Київської Русі. Князь Володимир І у Статуті 996 р. доручив 

духовенству турбуватися про бідних, причому на утримання церков, 

монастирів, богаділень і мандрівних нужденних було визначено 

десятину. У Заповіті Володимира Мономаха, зокрема, йдеться: 

«усього ж паче убогих не забувайте, оскільки вам по силі своїй 

можливо годуйте». Отже, здійснення допомоги нужденним та 

благодійництво було спрямовано на досягнення соціальної 

справедливості в суспільстві. 

Із метою допомоги людям, які не були здатні самі про себе подбати, 

в Англії упродовж 1300-1800 рр. була прийнята низка законодавчих 

актів, серед яких найзначнішим став Єлизаветинський Закон про 

бідність 1601 р., принципи якого стали фундаментом для концепцій 

суспільної допомоги всього світу. Цей Закон виділяв категорії людей, 

які одержували допомогу: безпорадні люди (похилого віку, сліпі, 

глухі, матері з маленькими дітьми, фізично й розумово відсталі) та 

залежні діти (ті, яких батьки не могли утримувати і віддавали на 

навчання). Здоровій категорії осіб допомога не надавалась, а ті, хто 

відмовлялися від роботи, суворо каралися, аж до заслання чи 

ув’язнення. Єлизаветинський Закон забороняв надавати допомогу 

нужденним, яких могли забезпечити родичі. Відповідно до нього в 

1601 р. був визначений стандарт надання урядом Великобританії 

суспільної допомоги, який проіснував упродовж наступних 300 років. 

Більшість положень Єлизаветинського Закону про бідність стала 

основою американської політики соціального добробуту. 

Спроби узгодження інтересів представників праці і капіталу 

пов’язані з виданням у 1722 р. Петром І Указу та «Регламенту», у 

яких наказувалося обмежити тривалість робочого дня на мануфактурах 

і казенних заводах, а також установити максимальний розмір 

заробітної плати. 

Із розвитком капіталістичних відносин, коли власники засобів 

виробництва і наймані працівники остаточно визначилися як суб’єкти 

сфери праці, постала проблема врегулювання соціально-трудових 

відносин. Оскільки їхні інтереси мали протилежний характер, 

виникала потреба щодо створення механізму їх узгодження та 



Н. А. Громадська 

 

 
33 

врегулювання конфліктів. Спочатку такий механізм виникав стихійно 

й обмежувався боротьбою працівників за скорочення тривалості 

робочого дня і підвищення заробітної плати. У цьому протистоянні 

працівники мали значно менше можливостей, ніж власники капіталу, 

яких активно підтримувала держава. 

У цих умовах для власного захисту та з метою протистояння 

капіталу і тиску на державу працівники почали об’єднуватися, 

змушуючи владу приймати такі закони, які б враховували інтереси не 

лише капіталу, а й праці. Тобто розвиток капіталізму підштовхнув 

робітників до об’єднання, проте в багатьох країнах тривалий час 

відповідно до законодавства заборонялася діяльність профспілкових 

організацій.  

Лише наприкінці ХІХ ст. профспілки легалізували свою діяльність. У 

1868 р. був заснований Британський конгрес тред-юніонів, у 1898 р. 

Бельгійська робітнича партія заснувала профспілкові комісії. Протягом 

революції 1905-1906 рр. почався організований профспілковий рух у Росії. 

Із розвитком профспілкового руху почали виникати й об’єднання 

роботодавців. 

Отже, із розвитком капіталістичних відносин, коли загострювалися 

протиріччя між працею і капіталом, відбувалося формування 

профспілок, об’єднань роботодавців, підприємців. Саме на цьому етапі 

й активізується розробка шляхів досягнення балансу інтересів 

власників та працівників, досягнення компромісу, укладення договорів 

та угод. 

Ці течії знайшли свій вираз у позиції, яку було викладено  

в 1891 р. в енцикліці Папи Римського Льва ХІІІ «Rerum novarum» 

(«Про нові речі»), у якій обґрунтовано, що праця і капітал є 

взаємодоповнюючими елементами поступового розвитку суспільства. 

У цьому документі він закликав працівників не застосовувати 

насильства і не прагнути повалення існуючого соціального порядку. 

Отже, працівникам і роботодавцям було запропоновано поєднати свої 

зусилля для досягнення партнерства та злагоди в суспільстві, що 

забезпечує еволюційний, а не революційний суспільний розвиток. 

У 80-90-ті рр. ХХ ст. у Росії розробляється фабричне та заводське 

законодавство, утілюються на практиці розрахункові книжки 

працівників, у яких формулюються окремі положення трудових 

відносин працівника й роботодавця. А на початку ХХ ст. поширюється 

процес укладення колективних договорів і галузевих угод. 
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На межі ХІХ-ХХ ст. в індустріальних країнах поступово почало 

формуватися і трудове законодавство. У Німеччині та Великобританії 

запроваджувалися заходи з охорони здоров’я, державні освітні 

програми, були прийняті закони про бідність. Багато дослідників 

приписують канцлерові Німеччини Отто фон Бісмарку намір 

створити в другій половині ХІХ ст. систему соціального захисту, що 

передбачала державну допомогу німецьким робітникам та їхнім 

сім’ям. На цю проблему в той період також звертали пильну увагу 

багато інших європейських країн. 

У цей період також виникли перші теоретичні концепції стосовно 

соціальної політики, коли в м. Ейзенах (Німеччина) було створено 

Союз соціальної політики, члени якого виступали за впровадження 

соціальних реформ як основного завдання державної соціальної 

політики, спрямованої на покращення умов життя людей і запобігання 

революційним потрясінням. 

Виникнення соціальної політики було спричинене гострою 

необхідністю долати соціальні наслідки проблем. З одного боку, це 

були наслідки пізньої стадії промислової революції: тривалі 

економічні спади, голод, популяційні переміщення, етнічні та 

національні конфлікти, існування дитячої праці, неконтрольовані 

спалахи інфекційних хвороб, а з іншого – це війни, що «постачали» 

жертви, які потребували організованого догляду, та вдів, яким була 

потрібна економічна підтримка. Крім того, на початку ХХ ст. 

економіку було трансформовано, у результаті чого власність 

опинилася в руках нових підприємців – власників заводів і виробничих 

ліній. Таким чином, для соціальної рівноваги виникла потреба в 

захисті робітників та їх сімей, і в центрі соціально-політичного 

конфлікту зароджувалась соціальна політика. 

У цей період індустріальна цивілізація породила новий клас 

промислового пролетаріату, а з ним і безмежний ланцюг суто 

практичних питань щодо прожиткового мінімуму, освіти та 

охорони здоров’я робітників, соціального захисту тощо. 

Так, у 1910 р. глава факультету науки управління Гарвардського 

університету Лоуренс Ловел у своєму зверненні до Американської 

асоціації політичних наук закликав своїх колег ширше застосувати 

емпіричні і практичні підходи у вивченні політики. Він проголосив: 

«Головною лабораторією для справжньої роботи політичних 

інститутів є вже не бібліотека, а об’єктивна реальність суспільного 

життя. Саме там мають бути осмислені ці феномени. Саме там вони 
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мають бути безпосередньо розглянуті. Саме від їх вивчення там ми 

повинні очікувати найбільшого внеску в науку». Отже, було 

наголошено на необхідності аналізу державної політики з метою її 

ефективного здійснення. 
На початку ХХ ст. безробіття, спричинене економічними спадами, 

виробничий травматизм прискорили створення робітничих організацій 
для самозахисту від загрози безробіття, хвороб і експлуатації. Серед 
перших форм соціального захисту та програм були пільги для 
травмованих працівників, вдів та людей поважного віку, а також базові 
рівні захисту умов праці і колективні програми компенсації 
травмованим робітникам або їхнім сім’ям. Із часом такі програми 
впроваджувалися з ініціативи самих роботодавців, які при судових 
розглядах прагнули зменшити свою відповідальність за поранення або 
смерть людини на робочому місці. Проте програми в цілому були 
обмежені й могли сильно відрізнятися в окремих країнах та в окремих 
професійних групах. 

Важливим аргументом до розширення практики соціального 
діалогу стала Перша світова війна, одним із наслідків якої стало 
створення в 1919 р. Міжнародної організації праці з метою 
встановлення загального і міцного миру та досягнення соціальної 
справедливості. Необхідність створення такої організації визначалась 
декількома аргументами, які мали соціально-економічну та політичну 
природу.  

Перший із них мав соціальний характер та вказував на необхідність 

полегшення складної долі працівників. Ця ініціатива виходила від 

представників промислового середнього класу. Організований 

робочий рух виник дещо пізніше, коли в ряді країн були скасовані 

перешкоди на шляху реалізації права на свободу об’єднання. 

Другий аргумент мав більш політичний зміст і підкреслював 

важливість зміцнення соціального миру в промислово розвинутих 

країнах із метою попередження суспільних потрясінь. Політично 

прозорливі засновники Міжнародної організації праці підтримали 

реформістські намагання працівників, щоб відгородити їх від 

комуністичної пропаганди, яка все ширше розповсюджувалася в 

Європі після Жовтневої революції 1917 р. в Росії.  

Третій аргумент мав економічний характер та вказував на те, що 

міжнародне регулювання праці допоможе країнам із захисним 

трудовим законодавством уникнути втрат, спричинених подібною 

соціальною політикою для їх зовнішньої торгівлі. Іншими словами, 
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міжнародне регулювання дозволило б вирівняти умови міжнародної 

конкурентоздатності.  
Отже, метою Міжнародної організації праці стало міжнародне 

співробітництво в забезпеченні тривалого миру в усьому світі та 
досягнення соціальної справедливості шляхом вирішення проблем у 
соціально-трудовій сфері. 

Великі зміни в системі соціального добробуту викликала Велика 
економічна депресія 1930-х рр., яка висвітлила недосконалість 
соціальної політики того часу та довела необхідність докорінних змін. 
Місцеві програми соціальної допомоги також були не здатні 
забезпечити необхідні гарантії. До кінця 1930-х рр. країни, які не мали 
програм страхування безробіття, розглянули можливість його введення 
або включення до програм державного соціального захисту. 

У відповідь на кризу та у зв’язку з новим курсом Президента 

США Франкліна Рузвельта в 1935 р. був прийнятий Закон про 

соціальний захист (Social Security Act), який став «великим 
вибухом» у цій сфері. Він виділяв три основних напрями соціального 
добробуту: соціальне страхування; державна допомога; охорона 
здоров’я й послуги соціального добробуту. Отже, усе більше мала 
місце діяльність уряду щодо впровадження системи соціального 
захисту. 

Наступним потужним імпульсом до розширення практики 
соціального діалогу стала Друга світова війна. Зростання радикальних 
рухів у Німеччині надало неабиякого стимулу розвиткові як програм 
соціального захисту, так і теорії, що вимагала посилення ролі уряду в 
управлінні економікою. Багато країн створили наукові комісії для 
визначення орієнтації національної політики. 

Обґрунтованою є думка, що значний внесок у становлення та 
розвиток державної соціальної політики зробив Вільям Беверідж, 
який у Великобританії в 1941 р. очолив Комітет соціального 
страхування та союзних служб. Він запропонував запровадити систему 
соціального захисту, яка передбачала б страхування від безробіття, 
непрацездатності, пенсій після виходу у відставку, медичної допомоги, 
похоронних видатків, грошової допомоги матерям, вдовам і 
розлученим, а також дітям. Протягом трьох повоєнних років 
пропозиції В. Беверіджа було введено до законодавства, хоча рівень 
виплат не досягав прожиткового мінімуму. 

Саме його пропозиції було покладено в основу ідеї створення 
«держави загального добробуту» (Welfare State). Він вказував на 
боротьбу з «п’ятьма гігантами» – Злиднями, Лінощами, Неуцтвом, 
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Занедбаністю та Хворобою. Згодом «держава загального добробуту» 
стала не просто терміном, що визначає спосіб організації системи, а й 
нормативним поняттям.  

«Державу загального добробуту» стали вважати ідеалом, де кожний 

громадянин має право на отримання послуг. У Великобританії це було 

визнано всупереч Закону про бідність, який надавав підтримку тільки 

найбіднішим, зробивши роль клієнта настільки неприємною, наскільки 

це можливо. Такі ж принципи діяли в Австралії та США. «Держава 

загального добробуту», на відміну від Закону про бідність, була 

побудована на принципі соціального захисту всіх громадян, а не лише 

найбідніших. 

Невдовзі по закінченні війни деякі західноєвропейські країни 

(Бельгія, Франція, Ірландія, Італія, Норвегія, Югославія) та пізніше – 

Канада й Австралія значно вдосконалили свої системи соціального 

страхування. Німецький підхід, сформований на ідеях О. Бісмарка, 

передбачав тісний зв’язок соціального страхування та ринку праці, 

активну участь в економічних процесах як шлях до заможності. У 

Франції головна мета політики визначалася як значне поширення 

солідарності. Невипадково згодом саме французька стратегія довела 

свою перспективність і з часом стала домінувати в концепціях країн 

Європейського Союзу. 

Після Другої світової війни профспілковий рух набирав потужності 

та дедалі більше заявляв про себе як про реальну силу, із якою вже не 

можна було не рахуватися. Разом із відновленням профспілок та 

посиленням їх ролі в Бельгії, Великобританії, Німеччині, ці організації 

створювалися в Греції, Іспанії, Італії, Португалії та інших країнах. 

Тобто складалося нове співвідношення сил між найманими 

працівниками та роботодавцями. 

Водночас змінювалася й роль держави. У першій половині ХХ ст. за 

умов посилення концентрації виробництва, ускладнення економічних 

зв’язків, загострення соціальних проблем відбулося розширення 

економічних функцій держави. Держава активніше почала втручатися 

в регулювання соціально-економічних відносин. 

Отже, у 40-50-ті рр. ХХ ст. державна політика була спрямована на 

досягнення високого рівня життя населення шляхом створення 

державної системи освіти, охорони здоров’я, житлового будівництва, 

соціального забезпечення, регулювання мінімального розміру 

заробітної плати тощо. Крім того, запроваджувалися демографічні, 

екологічні та інші програми. У програмних документах багатьох 
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політичних партій, а також конституціях деяких європейських 

країн з’явилося поняття «соціальна держава». 

За ідеологією «держави загального добробуту» і «соціальної 

держави», соціальна політика дає змогу узгоджувати інтереси різних 

соціальних груп, зменшувати рівень конфліктності в суспільстві, що 

сприяє зняттю соціальної напруженості, досягненню соціального миру 

і злагоди в суспільстві. Саме в післявоєнний період у деяких країнах 

Західної Європи було запроваджено гарантовану державою систему 

мінімальних стандартів соціального забезпечення громадян (мінімальна 

заробітна плата, тривалість робочого тижня, відпустки, розміри 

соціальної допомоги тощо). Разом із тим держава визначила певні 

соціально-трудові питання, які могли стати предметом переговорів 

роботодавців та найманих робітників (оплата праці, зайнятість, 

безпека та гігієна праці тощо). 

Це також підтверджується концепцією соціального ринкового 

господарства, принципом функціонування якого повинно стати 

поєднання конкуренції, економічної свободи підприємців і активної 

ролі держави в перерозподілі доходів і організації соціальної сфери.  

У післявоєнний період економіка західноєвропейських країн 

розвивалась надзвичайно динамічно, набагато випереджаючи 

американські темпи. «Темп зростання був таким високим, що, як 

одного разу зазначив економіст Джон Кеннет Гелбрайт, важче було б 

не зірвати його. Таке зростання, більш централізаторський уряд, 

значна роль організованої праці та домовленість на деяких 

національних рівнях між роботодавцями, працівниками й урядом про 

те, що краще шукати консенсусу, ніж конфронтувати, – усе це 

підтримувало швидкий розвиток систем держави загального  

добробуту». Тобто на зміну класовій боротьбі та конфронтації 

приходить громадянська згода, система тристоронніх угод (участь у 

розробці та запровадженні програм соціального захисту представників 

уряду, роботодавців і працівників). 

У 40-50-ті рр. ХХ ст. були створені національні тристоронні 

органи, до складу яких входили представники працівників, 

роботодавців та держави, в Австрії, Бельгії, Італії, Нідерландах, 

Франції та інших державах. 

Розвиток західноєвропейських країн у 50-60-х рр. ХХ ст. 

супроводжувався зростанням ролі держави у формуванні соціальної 

політики, зокрема розгалуженого та ефективного соціального захисту. 
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Соціальне буття починає базуватись на паритетній взаємодії 

профспілок, роботодавців і держави. 

Таким чином, сучасні концепції розвитку соціального діалогу 

остаточно сформувалися після Другої світової війни. Це пов’язано з 

тим, що виникла необхідність узгодження інтересів різних соціальних 

груп із питань соціальної політики, що можливо завдяки здійсненню 

соціального діалогу. 

Так, в індустріально розвинутих країнах почала активно  

розвиватися система соціально-трудових відносин, яка ґрунтувалася на 

принципі тристороннього співробітництва роботодавців, найманих 

працівників (профспілок) і органів влади. Ця система одержала назву 

соціального діалогу або соціального партнерства. 

 

2.3. Особливості становлення соціального діалогу в Україні 

 

Соціальний діалог у нашій державі, на відміну від розвинутих країн 

Західної Європи, не встиг розвинутись у дієвий механізм узгодження 

інтересів представників праці і капіталу через соціально-економічні та 

політичні особливості ХІХ-XX ст.  

Виділяють декілька історичних періодів процесу формування та 

становлення соціального діалогу в Україні протягом ХІХ-ХХІ ст.  

Перший період (із 1817 р. по 1917 р.) має певні особливості, які 

пов’язані з поділом України, її перебуванням під владою двох імперій 

та, відповідно, існуванням різних економічних умов і принципів 

розвитку(українські землі, що знаходилися у складі Австро-Угорської 

імперії, та українські землі, що знаходилися у складі Російської імперії). 

Західна Україна, яка етнографічно об’єднувала Східну Галичину, 

Закарпаття і Північну Буковину, належала Австро-Угорській імперії та 

розвивалась як аграрний регіон. Характерними рисами соціально-

економічного становища цих земель було зростання сільського 

населення, подрібнення земельних наділів і, як наслідок, масове 

зубожіння. Головною причиною цього становища було те, що 43 % 

орної землі належало 50 тис. поміщиків, а 57 % – двом мільйонам 

українських селян. Саме тому в першій половині ХІХ ст. Західною 

Україною прокотився ряд селянських повстань, які супроводжувались 

пожежами і вбивствами. А в останній третині ХІХ ст. західно-

українське селянство цю проблему вирішувало не масовим 

переселенням до міста і перетворенням на промисловий пролетаріат, а 

більш радикально. Селянство почало переселення за океан – до 
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Аргентини, Бразилії, Канади та США. Те селянство, яке залишилось, 

розгорнуло масовий кооперативний рух. Що ж стосується робітництва, 

то в кінці ХІХ – на початку XX ст. на всіх західноукраїнських землях 

налічувалось близько 100 фабрично-заводських, переважно дрібних 

підприємств, де працювало трохи більше 60 тис. робітників. Близько 

240 тис. працювали в кустарних промислах і ремісничих майстернях, 

удома. 

Як певні зародки соціального партнерства і діалогу можна вважати 

утворення в 1817 р. у приватній друкарні (м. Львів) першого 

«Товариства взаємної допомоги членів друкарської справи». Була 

організована каса взаємодопомоги, завдяки якій працівникам 

надавалась матеріальна та грошова допомога у випадках захворювання 

та втрати працездатності, пільгове кредитування та ін. Одночасно з 

цим товариство вирішувало проблеми не тільки економічного, але й 

правового захисту своїх членів. Майже до кінця XIX ст. 

профспілковий рух у цьому регіоні залишався роздрібненим, 

організації були нечисленні, їхня діяльність мала локальний характер. 

Отже, за відсутності промисловості, промислового пролетаріату не 

могло й бути серйозної розмови про соціальну політику, соціальний 

діалог і партнерство. Ситуація не змінилась і в 20-30-ті рр. XX ст., 

коли західні землі були розпорошені між Польщею, Чехословаччиною 

та Румунією. Уряди цих країн зберігали аграрний, колоніальний 

характер розвитку етнічно-українських земель. 

Свої особливості економічного і соціального розвитку мали 

українські землі, що знаходилися у складі Російської імперії. Ці 

території були неоднакові в економічному плані. Так, Лівобережна і 

Північно-східна частини (Полтавська, Чернігівська і Харківська 

губернії) були аграрними. Вони мали велику кількість малоземельного 

сільського населення і великі поміщицькі землеволодіння, пережитки 

феодального й кріпосного права. Саме з цих земель почався масовий 

переселенський рух на схід Російської імперії. Два інших райони – 

Правобережжя і Південний Схід – розвивалися, більшою мірою, на 

основі капіталістичних, ринкових відносин. У цих капіталістичних 

розвинутих регіонах у 80-90-х рр. ХІХ ст. спостерігався надлишок 

робочої сили. Вони притягували робітників з усього центру Росії, які 

готові були працювати за будь-які гроші, унаслідок чого власники 

підприємств використовували важке становище пролетаріату. У той 

час мали місце 14-16-годинний робочий день, розгалужена система 
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штрафів, низька заробітна плата, високі ціни у фабрично-заводських 

магазинах. 

Із метою підтримки та підвищення матеріального стану працівників 

друкарень у великих містах (Київ та Харків) у другій половині XIX ст. 

теж почали виникати товариства взаємодопомоги, організацію яких, у 

більшості випадків, ініціювали ліберальні власники типографій, лікарі, 

професори університетів тощо. Основні завдання таких товариств 

полягали у виплаті грошової допомоги членам товариства, 

безповоротних субсидій їхнім родичам та сиротам у разі нещасного 

випадку або загибелі батьків, наданні медичної допомоги на пільгових 

умовах, а також незначне здешевлення продуктів споживання при їх 

купівлі у певних крамницях.  

Однією з первинних форм започаткування практичної реалізації 

соціального партнерства та діалогу можна вважати утворення в 60-х рр. 

XIX ст. споживчих товариств, кооперативів робітників. 

Так, у 1868 р. було утворено перше споживче товариство 

(м. Миколаїв) за участю 40 % господарського капіталу. На початок 

1869 р. воно налічувало 381 особу, а вже наступного року зросло до 

570 осіб. Розвиток споживчого товариства відбувався за рахунок 

збільшення асортименту торгівлі тютюном, цигарками, антрацитом, 

дровами, фарбою, порцеляново-фаянсовим посудом, парфумами, 

взуттям, галантерейними виробами тощо. Аналогічне товариство 

споживачів було відкрито наприкінці 1868 р. у м. Київ. У той же час 

подібні товариства були засновані в Одесі, Херсоні, Бердянську, 

Кременчуці, Полтаві, Чернігові, Харкові, Сумах та в інших містах. 

Таким чином, аналіз діяльності товариств взаємодопомоги, споживчих 

товариств дозволяє зробити висновки про те, що саме вони стали 

прототипом зародження ідеї соціально-партнерських відносин. 

Робітничий клас Російської імперії мав пройти свій шлях жорсткої 

страйкової боротьби. І, як засвідчив досвід 90-х рр. ХІХ ст., саме 

розвиток робітничого руху став підставою для прийняття урядом у 

1897 р. фабричного закону. Цим законом обмежувався робочий день у 

фабричній і гірській промисловості до 11,5 годин, а ремісників і 

робітників воєнного відомства – до 10 годин; праця малолітніх дітей 

(до 12 років) була заборонена; запроваджено 66 обов’язкових для 

відпочинку днів у році (52 – недільних та 14 – загальнодержавних). 

У 1899 р. у Південному регіоні було засновано Одеське товариство 

взаємного страхування фабрикантів та ремісників від нещасних 
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випадків із їх робітниками і службовцями. Такий підхід можна 

розцінювати як елемент поєднання праці і капіталу. 

У лютому 1905 р. адміністрація Харківського паровозобудівного 

заводу була вимушена вести переговори не зі страйковим комітетом, а 

з заводською комісією. У результаті цих переговорів був підписаний 

перший колективний договір. Це можна вважати першими значними 

елементами соціального діалогу і партнерства. 

Саме в умовах революції 1905-1907 рр. з’являється один із 

суб’єктів соціального діалогу – професійні спілки, які обговорювали 

висунуті колективні вимоги, вибирали представників для переговорів з 

адміністрацією, розглядали завдання страйків. Восени 1905 р. у Москві 

відбулася Всеросійська конференція професійних спілок, на якій були 

присутні представники профспілок Харкова і Катеринослава. На цій 

конференції було сформовано Центральне бюро професійних спілок та 

прийнято рішення про підготовку Першого Всеросійського з’їзду 

профспілок. 

Таким чином, до Лютневої та Жовтневої революцій 1917 р. можна 

говорити лише про формування професійних спілок – однієї із найбільш 

активних і зацікавлених сторін соціального руху і соціального діалогу. 

Швидкоплинні події національно-демократичної революції і 

громадянської війни в Україні не змінили ситуацію. 

Другий період (1917-1991 рр.) – в умовах Української Народної 

Республіки, радянської України. 

У зв’язку з утворенням Української Народної Республіки, терором 

окупаційних військ, поверненням власників націоналізованих раніше 

підприємств, економічним занепадом перед народом України  

поставали надзвичайно важкі завдання. 

Після революції 1917 р. в Україні виникли певні передумови 

демократизації соціально-трудових відносин, були започатковані 

спроби створення органів примирення з метою вирішення трудових 

конфліктів між роботодавцями та найманими працівниками. До таких 

належали комісаріати праці Тимчасового уряду, примирні камери, 

третейські суди, профспілки, відділи праці рад робітничих депутатів. 

При Центральній раді був утворений Генеральний секретаріат праці, у 

програмі якого визначались напрями діяльності на засадах свободи 

коаліцій, примирення сторін та забезпечення колективних умов праці. 

При Генеральному секретаріаті праці, який згодом перетворився в 

Міністерство праці, був створений департамент взаємовідносин між 

працею та капіталом, який безпосередньо вирішував конфлікти, що 
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виникали на підприємствах та в установах. Регулювання соціально-

трудових відносин відбувалося через колективні договори між 

підприємцями та профспілками. 

У розвитку системи соціально-партнерських відносин у формі 

колективних договорів у радянські часи можна виділити окремі етапи. 

На першому етапі (1917-1921 рр.) із метою попередження трудових 

конфліктів та обговорення законопроектів при Міністерстві праці був 

організований Комітет праці, який виконував функції дорадчого органу 

й мав за мету висвітлення різних сторін законопроектів. Комітет праці 

складався з представників міністерств торгівлі й промисловості, праці, 

юстиції, шляхів сполучення, охорони здоров’я та внутрішніх справ 

(по одному від кожного) та восьми представників від промисловців та 

робітників. Останні призначалися відповідними спілками та асоціаціями 

за згодою між ними та міністром праці – по одному або більше від 

спілок, які представляли найголовніші галузі господарства. Члени 

комітету від робітників та підприємців призначалися з осіб, що 

безпосередньо працювали у відповідній галузі господарства. Протягом 

цього періоду соціально-трудові відносини регулювалися шляхом 

укладання колективних договорів між підприємцями і профспілками. 

Трудові конфлікти виникали найчастіше через заробітну плату, 

питання правового характеру залишалися на другому плані.  

Прикладом можуть бути колективні договори, що укладалися восени 

1917 р. між товариством заводчиків м. Київ і Центральним бюро 

професійних спілок та між спілкою робітників типографій і Радою 

підприємців типографій. 

Історія розвитку соціально-економічних відносин за часів Української 

Народної Республіки є, мабуть, однією з найтрагічніших та повчальних 

сторінок взаємовідносин робітників та власників. Вважається, що 

протягом десяти місяців, із березня до грудня 1918 р., відбувалася 

трансформація соціально-трудових відносин, під час якої як професійні 

спілки, так і об’єднання власників послідовно пройшли майже всі фази 

свого розвитку, що передують утворенню соціально-партнерських 

відносин.  

Із приходом до влади більшовиків у 1917 р. найвищою державною 

інстанцією для вирішення соціальних конфліктів був конфліктний 

відділ, що діяв із 30 грудня 1917 р. у складі Народного секретаріату 

Першого радянського українського уряду. Цей відділ утілював у життя 

заходи щодо організації та об’єднання профспілок і фабрично-

заводських комітетів, бірж праці, охорони праці, соціального 
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страхування. Одними з головних напрямів соціальної політики були 

проголошені робітничий контроль над виробництвом та вирішення 

численних конфліктів між підприємцями та робітниками, а місце 

колективного договору зайняв декрет. Підприємці під загрозою 

фізичного знищення примушувалися до підписування тарифних угод, 

що дало їм привід після тимчасового відходу більшовиків  

відмовлятися як від тих договорів, що нав’язувалися силою, так і від 

тих, що укладалися добровільно. В Україні така тактика підприємців 

викликала цілу низку страйків та локаутів. Підприємці локаутами 

закріплювали односторонній розрив колективних договорів, робітники 

через страйки намагалися відстояти сам принцип колективного 

договору. Таким чином, невдала «декретна політика більшовиків від 

комунізму посилила локаутну політику більшовиків від капіталу». 

У січні-лютому 1919 р. було створено відділ взаємовідносин праці 

й капіталу в складі Другого радянського українського уряду, який 

займався вирішенням конфліктів і спорів, що виникали між 

робітниками і найманими профспілками, а також укладав колективні 

договори з профспілками. 

Так, у Київському губвідділі праці в січні-травні 1919 р. 47 % трудових 

конфліктів було вирішено на користь робітників; 10 % – на користь 

підприємців; у 11,6 % випадків сторони дійшли згоди; у 1,4 % – задоволено 

вимоги обох сторін; у 8,1 % – залишено попередні умови і 21,7 % трудових 

конфліктів припинено без розгляду.  

Усі трудові конфлікти, спроби вирішення яких відбувалися під 

впливом ідеї класової боротьби та встановлення диктатури пролетаріату, 

відзначалися однобокістю щодо ролі власника на приватних 

підприємствах. В особливі умови ставилися націоналізовані підприємства 

як майбутній фундамент держави диктатури пролетаріату. Загалом 

соціально-трудові відносини в Україні у 20-х рр. ХХ ст. складалися за 

конфліктними обставинами. Просування шляхом ринкових відносин 

пожвавлювало процес колективно-договірного регулювання праці. 

Другим етапом (1922-1928 рр.) розвитку соціально-партнерських 

відносин вважається перехід до нової економічної політики (далі – 

НЕП), яка базувалась переважно на роздержавленні підприємств, що 

призвело до підйому економіки та сприяло відродженню деяких 

демократичних принципів у діяльності профспілок і адміністрації. 

Необхідність вирішення трудових конфліктів примушувала сідати за 

стіл переговорів власників та профспілки. Але вирішення соціально-

трудових відносин в умовах диктатури пролетаріату збройним 
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шляхом, а потім адміністративно-карними засобами провокувало перш 

за все державу до більш простих і ефективних засобів. 

Відбувалось відродження профспілок як самодіяльних професійних 

організацій, члени яких мали реальні права і можливості вирішувати свої 

соціально-економічні проблеми. Членство в профспілках стає добровільним, 

до їхнього складу могли входити тільки наймані працівники. Особи, які 

мали право найму та звільнення (роботодавці), власники, їхні довірені 

представники, які виконують адміністративні функції, працівники, які 

мають частину (акції) у статутному капіталі, що дає право на отримання 

дивідендів, не могли ставати членами профспілки. Такі жорсткі вимоги 

дозволяли профспілкам майже без перешкод і втручання з боку 

адміністрації виконувати свої захисні функції. 

Новий поштовх одержало колективно-договірне регулювання умов 

праці. Профспілки разом із представниками роботодавців та держави 

визначали розмір прожиткового мінімуму на основі споживчого 

кошика, розрахунки велися Центральним бюро статистики праці 

Всесоюзної центральної ради професійних спілок (далі – ВЦРПС) та 

Національним комісаріатом праці (далі – НКП). Прожитковий мінімум 

у грошовому виразі приймався як мінімальний рівень заробітної плати і 

дорівнював заробітній платі першого кваліфікаційного розряду. 

Мінімальна заробітна плата гарантувалась працівникові незалежно 

від рентабельності підприємства; заробітна плата, яка перевищувала 

мінімальну, та її індексація (часто двічі на місяць) регулювались 

колективним договором. У разі затримки виплати заробітної плати 

підприємство сплачувало працівникові пеню.  

Укладання колективних договорів на підприємстві доповнювалось 

укладанням відповідних угод на рівні великих господарських одиниць 

(трестів, главків тощо). Залежно від величини підприємства, форми 

власності та інших обставин колективний договір укладався між 

адміністрацією підприємства та вищестоящим профспілковим органом 

(наприклад, на концесійному підприємстві колективний договір 

укладався між концесіонером та Центральним комітетом профспілки за 

участю профкому цієї концесії). Трудові конфлікти, які виникали у 

зв’язку з невиконанням колективних договорів, вирішувалися за такою 

схемою: попередження на адресу адміністрації про наслідки 

невиконання договору, оголошення підприємства в стані конфлікту, 

примирна камера, третейський суд, трудова сесія народного суду або 

страйк. Галузеві профспілки мали страховий страйковий фонд. 
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Історія НЕП має свої особливості регулювання соціально-трудових 
відносин засобами соціального партнерства та діалогу. На рівні держави 
відбувалась взаємодія профспілок із НКП, який тоді вирішував питання 
регулювання оплати праці, здійснював контроль за дотриманням 
законодавства про працю, охорони праці й техніки безпеки,  
використанням робочої сили, соціальним страхуванням. Профспілки 
мали вплив на інспекцію праці НКП та Біржу праці. Об’єднань 
підприємців на національному та галузевому рівнях не існувало, тому 
можна говорити лише про впровадження елементів соціально-
партнерських відносин на цих рівнях. 

На третьому етапі (1929-1946 рр.) здійснювалося становлення в 
СРСР адміністративно-командної системи, що призвело до «одержавлення» 
профспілок. Замість головної захисної функції вони виконували 
виробничу; профспілкам надавалися невластиві їм державні функції, 
контрольно-інспекційні, а також формально-захисні. Функції 
профспілок усе більше дублювали господарські функції адміністрації, 
що призводило до бюрократизації радянських профспілок.  

Держава в радянській Україні виконувала потрійну роль: базового 
інституту політичної системи і політичної організації суспільства, 
власника засобів виробництва та роботодавця, розподільної системи 
матеріальних ресурсів суспільства.  

Регулювання та вирішення проблем соціально-трудових відносин 
відбувалося адміністративно-командним методом, профспілки виступали 
як «буфер» між адміністрацією і працівниками. Так, колективний 
договір як правовий акт, що регулює трудові відносини, із 1929 р. 
визначався як засіб мобілізації активності й ініціативи працівників та 
службовців на виконання народногосподарських планів. Наприкінці 30-х – 
початку 40-х рр. ХХ ст. розгорнулася гостра критика колективних 
договорів і угод як неприйнятної форми регулювання трудових відносин в 
умовах соціалізму. У 1934-1946 рр. колективні договори зовсім не 
укладалися.  

На четвертому етапі (1947-1965 рр.) колективні договори стали 
інструментом виконання директив вищих державних господарських 
органів, що визначалося неодноразовими Постановами Ради Міністрів 
СРСР та ВЦРПС. 

У 1954 р. Україна вступила до Міжнародної організації праці та 

одразу ж ратифікувала Конвенції цієї організації № 87 «Про свободу 

асоціації та захист права на організацію» (1948 р.) та № 98 «Про 

застосування принципів права на організацію і ведення колективних 

переговорів» (1949 р.). Але нічого не змінювалося, нормативно-
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правові документи не відповідали міжнародним нормам 

регулювання колективних договорів.  

П’ятий етап (1966-1987 рр.) розвитку соціально-партнерських 

відносин почався з прийняттям Радою Міністрів СРСР і ВЦРПС 

06.03.1966 р. Постанови «Про укладення колективних договорів на 

підприємствах і організаціях», згідно з якою були дещо розширені 

права підприємств у сфері праці і заробітної платні. Так, до змісту 

колективного договору вводилися «основні положення з питань праці 

і заробітної платні, установлені для даного підприємства відповідно 

до чинного законодавства, а також конкретні нормативні положення з 

цих питань, розроблені адміністрацією і фабричним, заводським, 

місцевим комітетами профспілки в межах наданих їм прав».  

Ведення колективних переговорів, як і членство в профспілках, 

відбувалося формально. Із метою контролю, а потім демократизації 

управління виробництвом на підприємствах за директивами  

центральних органів створювалися різні суспільні організації, наприклад, 

виробничі ради, що пізніше перетворилися на ради трудового 

колективу, які разом із профспілками повинні були вирішувати 

питання з різних аспектів трудових відносин і виконання  

колективних договорів. 

Перша серйозна спроба створення законодавчої бази співучасті в 

управлінні підприємством була зроблена зі включенням до 

Конституції УРСР 1978 р. статей про роль трудових колективів в 

управлінні виробництвом. 

Наступним кроком у цьому напрямку був Закон СРСР від 

17.06.1983 р. «Про трудові колективи та підвищення їх ролі в 

управлінні підприємствами», який базувався на ст. 8 Конституції СРСР 

і був значним кроком у розвитку промислової демократії, прав 

працівників на участь в управлінні підприємством. 

Шостий етап (1988-1991 рр.) відрізнявся деякою демократизацією 

виробничих відносин. Із прийняттям у 1989 р. Закону СРСР «Про 

порядок вирішення колективних трудових конфліктів (спорів)» 

уперше з’явилась можливість правового регулювання питань  

колективно-договірного процесу. 

Таким чином, за часів Радянської України соціальний діалог і 

партнерство мали певні особливості становлення, але бракувало 

об’єктивних умов для їх розвитку. Це пов’язано з тим, що не існувало 

потреби в узгодженні інтересів різних соціальних груп, оскільки 

громадяни були працевлаштовані і мали достатній соціальний захист. 
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Третій період (із 1991 р. до сучасності) – в умовах незалежної 

України. 

Із проголошенням Україною незалежності почався новий етап 

розвитку соціального діалогу і партнерства. Перехідний стан 

українського суспільства характеризувався падінням виробництва та 

здійсненням товарообмінних операцій, невиплатою заробітної плати 

або масової затримки її, невідповідністю зарплати та пенсій 

мінімальному прожитковому мінімуму. 

На початку 1990-х рр. відбувалася заміна соціально-трудових 

відносин, що майже 70 років базувалися на адміністративно-

командних методах управління та планово-розподільчій економіці, на 

нову ідеологію, яка дозволяла б демократизувати ці відносини. Отже, 

за таку концепцію розбудови ринкових соціально-трудових відносин 

було обрано соціальне партнерство. 

Слід зазначити, що впровадження політики соціального  

партнерства в Україні, як і в інших країнах СНД, здійснювалося 

«зверху-вниз», тобто тим самим адміністративно-командним методом. 

Характерним було те, що держава залишалася єдиним роботодавцем, 

профспілки були роз’єднані, представницьких організацій роботодавців 

взагалі не існувало, ринкові механізми лише імітувалися. 

Іронія долі полягає в тому, що до влади в Україні, як і в більшості 

держав пострадянського простору, прийшли вихідці саме з тієї 

партійно-номенклатурної верхівки, на замовлення якої протягом  

60-80-х років ХХ ст. проводилися критичні теоретичні дослідження 

проблеми соціального партнерства як суто буржуазної доктрини, 

спрямованої на «замилювання очей найманим працівникам із метою їх 

подальшої експлуатації буржуазією». 

Протягом 90-х рр. ХХ ст. продовжувався новий для українського 

суспільства багатовимірний процес формування соціально-трудових 

відносин, характерний для первинної фази накопичення капіталу і 

тому невідповідний ринковій економіці. У цей пострадянський період 

стали виникати олігархічні угрупування як майже єдині представники 

великого бізнесу, що під тягарем нової адміністративно-командної 

системи змогли вижити саме завдяки зрощенню з владою різних 

рівнів. 

У незалежній Україні, як і в більшості країн СНД, розпочалося 

становлення профспілок як суб’єкта соціально-трудових відносин в 

умовах ринкової економіки. У той же час також відбувалося створення 

організацій підприємців та роботодавців.  
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У березні 1992 р., відповідно до ст. 17 Закону України від 

01.03.1991 р. «Про зайнятість населення», із метою підготовки 

погоджених рішень щодо здійснення політики зайнятості було 

створено Український координаційний комітет сприяння зайнятості 

населення. Він став першим органом, що діяв на трипартійних засадах, 

до складу якого входили представники профспілок, роботодавців 

(підприємців) та органів виконавчої влади. 

На початку 90-х рр. ХХ ст. виникли конкретні політичні обставини 

щодо створення інститутів партнерства в Україні. Масові страйки і 

протести, які були викликані підвищенням цін та недостатньою 

увагою уряду до соціально-трудових проблем, наштовхнули владу 

на дії щодо розв’язання кризової ситуації. Саме з ініціативи 

профспілок у червні 1992 р. відбувся круглий стіл із Президентом 

України Л. Кравчуком, за підсумками якого було визнано об’єктивну 

необхідність постійного діалогу на національному рівні та виникла 

ідея щодо створення відповідних тристоронніх органів. 

Так, одним із перших кроків держави в налагодженні три-

стороннього діалогу між представниками органів державної влади, 

роботодавців та найманих працівників стало створення Національної 

ради соціального партнерства (далі – НРСП) відповідно до Указу 

Президента України від 08.02.1993 р. № 34/93. На підставі Положення 

про Національну раду соціального партнерства, затвердженого Указом 

Президента України від 27.04.1993 р. № 151/93, НРСП стала постійно 

діючим консультативно-дорадчим органом при Президентові України. 

Вона була утворена з представників Кабінету Міністрів України, 

об’єднань підприємців та професійних спілок із метою узгодженого 

вирішення питань, що виникають у соціально-трудовій сфері. 

Відповідно до поставлених перед НРСП завдань, були визначені 

основні напрями її роботи: соціальні аспекти економічної політики; 

удосконалення законодавчо-нормативної бази соціально-трудових 

відносин; питання, які стосуються організації переговорного процесу 

щодо укладення Генеральної та галузевих угод; надання методичної 

допомоги органам соціального партнерства різних рівнів, підтримка їх 

створення та діяльності; взаємодія з міжнародними організаціями з 

питань розвитку соціального партнерства, демократизації соціально-

трудових відносин. 
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Слід звернути увагу, що становлення НРСП відбувалося у складний 

трансформаційний період українського суспільства і це, безумовно, не 

могло не відобразитися на її діяльності. Проте незаперечним є той 

факт, що вона започаткувала в країні цивілізований шлях узгодження 

соціально-економічних інтересів роботодавців, найманих працівників 

та держави, а також відігравала важливу роль у реформуванні 

соціально-трудових відносин. 

На початку 90-х рр. ХХ ст. в Україні був започаткований процес 

колективно-договірного регулювання, у 1991 р. Кабінет Міністрів 

України та Рада Федерації незалежних профспілок України підписали 

першу Генеральну тарифну угоду. Із того часу на національному рівні 

було укладено вже десять таких угод. Спочатку угоди укладалися між 

урядом та профспілками (кількість останніх постійно зростала), а 

шосту Генеральну угоду на 1999-2000 рр. було укладено ще й за участі 

Конфедерації роботодавців України. Вони укладалися терміном на 

один або два роки та іноді продовжувалися внаслідок невиконання 

зобов’язань. Важливим аспектом колективно-договірного регулювання 

стало укладання договорів на галузевому, територіальному і 

локальному рівнях.  

Наприкінці 1993 р. розпочався процес налагодження системи 

соціального партнерства в регіонах. До кінця 1990-х рр. ради 

формально діяли майже в усіх регіонах. Ці ради утворювалися з 

представників профспілок і їх об’єднань, організацій роботодавців (їх 

об’єднань) та відповідного органу виконавчої влади для співпраці в 

процесі формування та реалізації соціально-економічної політики, 

узгодженого вирішення питань, що виникають у соціально-трудовій 

сфері. 

Миколаївська область стала пілотною у створенні обласної ради 

соціального партнерства. Її перше засідання відбулося 7 грудня 1993 р. 

Обласна рада була утворена з представників профспілок, роботодавців 

та органу виконавчої влади для співпраці в процесі формування та 

реалізації соціально-економічної політики, узгодження соціально-

економічних інтересів соціальних партнерів, сприяння взаєморозумінню 

між ними, запобігання конфліктів і розв’язання суперечностей. Метою 

її діяльності стало забезпечення соціального миру, створення 

необхідних умов для економічного розвитку та підвищення життєвого 

рівня працівників у регіоні. 
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Одним із важливих аспектів діяльності обласної ради стала 

розробка пропозицій щодо укладання та виконання регіональної угоди, 

предметом якої, у першу чергу, є соціально-економічні проблеми 

(оплата праці та зайнятість населення, політика цін, охорона праці, 

соціально-побутові гарантії, стабілізація роботи народного господарства, 

приватизація, реформування агропромислового комплексу тощо). 

Завдяки розвитку соціального діалогу та укладеній регіональній 

угоді в Миколаївській області стало можливим здійснення контролю з 

боку соціальних партнерів щодо питань: дотримання гранично 

допустимого рівня скорочення чисельності працівників підприємств, 

підвищення рівня заробітної плати та скорочення виплати її 

заборгованості та інше. 

Досвід укладання регіональної угоди з органами влади в 

Миколаївській області був одним із перших в Україні. Він вивчався 

адміністрацією Президента України та схвалений НРСП ще в 2000 р. 

Важливе місце в розвитку соціального діалогу в регіоні посіло 

також укладання колективних договорів на виробничому рівні, через 

які узгоджуються інтереси суб’єктів соціально-трудових відносин, що 

сприяє попередженню конфліктів у колективі. 

Слід зазначити, що в результаті розвитку соціально-партнерських 

відносин на Миколаївщині вирішувалось багато інших важливих 

питань для економічного розвитку та підвищення життєвого рівня 

населення в регіоні, що сприяє соціальному миру та злагоді в 

суспільстві. Зокрема, це: відновлення галузей виробництва, 

збереження існуючих робочих місць та створення нових; сприяння 

активній зайнятості населення; забезпечення соціального захисту від 

безробіття, а також найбільш вразливих і незахищених верств 

населення; надання адресної соціальної допомоги за рахунок 

позабюджетних джерел малозабезпеченим громадянам та інвалідам 

тощо. 

Керівництво Миколаївської облдержадміністрації, у той же час, 

відмічало великі переваги обраної форми соціального діалогу органів 

влади, профспілок та роботодавців. 

Із метою сприяння врегулюванню колективних трудових спорів 

(конфліктів) відповідно до Указу Президента України від 17.11.1998 р. 
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було утворено Національну службу посередництва і примирення (далі – 

НСПП) як постійно діючий державний орган. НСПП зосереджує свої 

зусилля насамперед на розв’язанні розбіжностей між сторонами 

соціально-трудових відносин на доконфліктній стадії та запобіганні 

виникненню колективних трудових спорів, попередженні страйків та 

інших акцій соціального протесту, а також на здійсненні  

посередництва між сторонами конфліктів при врегулюванні з метою їх 

своєчасного та ефективного вирішення на всіх рівнях – від локального 

до національного. 

Важливим здобутком системи соціального партнерства стало 

запровадження в 2001 р. трьох видів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування: від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; на 

випадок безробіття; у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 

та витратами, зумовленими народженням та похованням. 

Надзвичайно важливо, що завдяки вищезгаданим видам страхування 

досягається покращення ситуації зі соціальним захистом населення. 

Хоча соціальне партнерство й мало певні позитивні риси, але на 

початку ХХІ ст. стало з’ясовуватись, що ця система має віртуальний, 

імітаційний характер. Затримка та невиплата заробітної плати, 

невідповідність пенсій та зарплат мінімальним соціальним стандартам, 

зростання безробіття, невиконання Генеральних угод та колективних 

договорів – усе це ніяк не відповідало сутності соціально-

партнерських відносин. Стало зрозуміло, що соціальне партнерство в 

Україні не спрацьовує, казати про дієвість цієї системи дещо 

передчасно. Настав час «усвідомлення тактики соціального діалогу як 

головного засобу формування цивілізованих соціально-трудових 

відносин». Дійсно, трансформація політичного режиму, його 

демократичний характер, а також орієнтація України на європейську 

інтеграцію сприяли запровадженню ідеї соціального діалогу в нашій 

державі. 

У цей період заслуговувала на увагу діяльність НРСП, яка останнім 

часом не завжди спрацьовувала достатньо ефективно. Неодноразово 

ставилися питання щодо збільшення її ролі у формуванні політики у 

сфері соціально-трудових відносин та сприяння активному пошуку 

взаємоприйнятних рішень складних проблем державної соціальної 
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політики. Крім того, у соціально-економічному житті України 

відбулися істотні зміни. Практичний досвід діяльності НРСП за 

12 років засвідчив необхідність реформування та внесення назрілих 

коректив у її діяльність, спрямованих на посилення ролі та авторитету 

тристороннього органу, який має бути єднальною ланкою між 

державою, профспілками і роботодавцями. 

У результаті цього та на підтримку пропозиції Кабінету Міністрів 

України, всеукраїнських професійних спілок та їх об’єднань, 

всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Указом Президента 

України від 29.12.2005 р. «Про розвиток соціального діалогу в 

Україні» було утворено при Президентові України Національну 

тристоронню соціально-економічну раду (далі – Національна рада) як 

консультативно-дорадчий орган, при цьому НРСП ліквідовано. До 

складу Національної ради ввійшли представники Кабінету Міністрів 

України, всеукраїнських професійних спілок та їх об’єднань, 

всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців. 

Протягом 2006 р. були створені тристоронні соціально-економічні 

ради в Автономній Республіці Крим, в областях і в містах Київ та 

Севастополь. Основними завданнями цих новоутворених органів стало 

узгоджене вирішення проблем, що виникають у соціально-економічній 

сфері відповідних територій і регіонів, стосуються прав та інтересів 

працівників і роботодавців.  

Але з метою підвищення ефективності діяльності Національної 

ради необхідним було надання їй статусу самостійного постійно 

діючого органу, оскільки, відповідно до ст. 29 Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України», члени виконавчого органу, керівники 

інших органів виконавчої влади не можуть входити до складу 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що 

утворюються Президентом України.  

Відповідно до Закону України від 23.12.2010 р. «Про соціальний 

діалог в Україні» та Указу Президента України від 02.04.2011 р. «Про 

Національну тристоронню соціально-економічну раду», удруге була 

утворена Національна рада як постійно діючий орган, при цьому 

попередньо діючий орган було ліквідовано. 
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Контрольні питання 

 

1. Які вчені розглядали питання взаємодії та узгодження інтересів 

представників праці і капіталу? 

2. Хто з учених уперше використав поняття «партнерство»? 

3. Які українські вчені розглядали питання, пов’язані з пошуком 

суспільного компромісу та досягненням злагоди в суспільстві? 

4. Де і коли виникли перші теоретичні концепції стосовно соціальної 

політики? 

5. Охарактеризуйте аргументи на користь створення Міжнародної 

організації праці. 

6. Хто і коли вперше запропонував ввести систему соціального 

захисту? Що передбачала ця система? 

7. Чиї саме пропозиції було покладено в основу ідеї створення 

«держави загального добробуту»? 

8. Коли були сформовані сучасні концепції розвитку соціального 

діалогу? 

9. Охарактеризуйте становлення і розвиток соціального діалогу в 

незалежній Україні. 

10. Яка область стала пілотною у створенні обласної ради соціального 

партнерства? 

 

Тестові завдання 

 

1. Поняття «партнерство» уперше було використане: 

а) Т. Гоббсом; 

б) Дж. Міллем; 

в) М. Вебером; 

г) Н. Макіавеллі. 

 

2. Теоретичні аспекти соціального діалогу тісно пов’язані з 

проблемами: 

а) конфліктів; 

б) узгодження інтересів представників праці й капіталу; 

в) соціальної взаємодії; 

г) усі відповіді правильні. 
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3. В основу ідеї створення «держави загального добробуту» було 

покладено пропозиції: 

а) О. Бісмарка; 

б) В. Беверіджа; 

в) Л. Ловела; 

г) Дж. Гелбрайта. 

 

4. Перше «Товариство взаємної допомоги членів друкарської 

справи» з’явилося в місті: 

а) Київ; 

б) Миколаїв; 

в) Херсон; 

г) Львів.  

 

5. Перше споживче товариство в Україні з’явилося в місті: 

а) Львів; 

б) Миколаїв; 

в) Одеса; 

г) Харків. 

 

6. Міжнародна організація праці заснована в: 

а) 1900 р.; 

б) 1914 р.; 

в) 1919 р.; 

г) 1945 р. 

 

7. Аргументи на користь створення Міжнародної організації праці 

мали такий характер:  

а) політичний; 

б) соціальний; 

в) економічний; 

г) усі відповіді правильні. 

 

8. Україна вступила до Міжнародної організації праці в: 

а) 1954 р.; 

б) 1948 р.; 

в) 1960 р.; 

г) 1991 р. 
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9. Перша національна тристороння рада була створена в: 

а) 1991 р.; 

б) 1993 р.; 

в) 1999 р.; 

г) 2005 р. 

 

10. Перша обласна тристороння рада була створена в місті: 

а) Миколаїв; 

б) Одеса; 

в) Херсон; 

г) Львів. 

 

  


