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Роль профспілок в досягненні соціального миру, в умовах ринковотрудових відносин.
1. Характеристика діяльності профспілок СРСР.
На території колишнього Радянського союзу виникнення профспілок
зв'язується з активною страйковою боротьбою 1895-1904 роки.
Профспілковий рух в Російській імперії, куди входила і Україна, з'явився в
епоху імперіалізму, в іншій соціально-економічній і політичній обстановці, ніж
профспілки

країн

Західної

Європи,

де

вони

створювалися

в

епоху

домонополістичного капіталізму.
Основною базою для створення постійних профспілкових об'єднань були
страйкоми, заводські комітети, заводські комісії і інші організації працівників
які

боролися за свої економічні права. Ці організації, об'єднували всіх

працівників, висували вимоги

до власників, брали участь в вирішенні

трудових конфліктів.
У цей період був прийнятий царський закон про профспілки під назвою:
«Тимчасові правила про професійні суспільства, фундирувані для осіб,
зайнятих в торгових, і промислових підприємствах, або для власників цих
підприємств».
Після жовтневої революції профспілки були перетворені на приводні
ремені правлячої партії. З цієї миті цілі і задачі профспілок кардинальним
чином змінилися.
Членство в профспілках набуло масового характеру, самі профспілки були
вписані в політичну систему суспільства як «Школа комунізму».
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Починаючи 30-х років, із зникненням ринку праці, профспілки насправді
були установами по реалізації соціальної політики.
В кінці 20-х, на початку 30-х років, після скасування НЕПУ, Народний
комісаріат праці злився з ВЦРПС, і на профспілки

поклали функції

скасованого державного відомства, в цьому акті виявилося абсолютно
адекватне розуміння ситуації. Дійсно, якщо все господарство країни
усуспільнено і перетворилося, таким чином, в єдиний народногосподарський
комплекс, що здійснює виробничу діяльність по єдиному плану і під
керівництвом єдиного органу управління, в ролі якого виступав уряд, то
боротьба профспілок з урядом з приводу умов виробництва ставала зайвою.
Всю сукупність суспільних відносин - населення країни представляли
профспілки,

і

уряд.

Профспілки,

стали

елементом

єдиної

системи

загальнодержавного управління, разом з партійними і державними органами.
Такі механізми відстоювання інтересів трудящих, як страйки або протестні
демонстрації в СРСР, як правило, не мали місце. Річ у тому, що існуючий
соціально-економічний устрій не давав приводу для їх застосування.
Але це не значить, що в реально існуючих виробничих відносинах, між
колективами

підприємств

і

адміністраціями,

між

загальнодержавними,

галузевими і місцевими інтересами не існувало конфліктів. Були і ще які.
Наприклад, події в Новочеркаську в 1992 році, спровоковані якраз соціальним
конфліктом, викликаним випадковим збігом обставин - одночасним зниженням
на ряду підприємств міста розцінок і підвищенням роздрібних цін на деякі
продовольчі товари.
Очевидно, що профспілки СРСР існуючі в період соціалістичної системи
господарювання, що виключала конкуренцію та кооперацію, були офіційними
органами соціального управління, а не соціальної боротьби.
Перехід до ринкової економіки, сприяв не тільки розмежуванню
суспільства на власників і найманих працівників, але і істотно змінив соціально
трудові відносини між ними.
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2. Особливості взаємовідношення сторін соціально-трудових відносин в
умовах ринкової економіки.
Ринкова економіка, - це економіка, заснована на економічній свободі
господарюючих суб'єктів незалежно від форми власності їх економічного
залучення до раціонального господарювання. Ця економіка в значній мірі
дозволяє суспільству реалізувати сильні сторони товарного виробництва і
ринку на користь соціально-економічного прогресу. Вона створює оптимальну
(хоча і не абсолютно якнайкращу в економічному і соціальному плані) систему
залучення до ефективної, ініціативної і відповідальної економічної поведінки.
У ринковій економіці останнє якщо і нав'язується, то перш за все економічними
методами. Люди і колективи орієнтуються на власні інтереси і сили, а за
негативні наслідки господарювання самі ж і відповідають. Це примушує пильно
відноситься до ресурсів, ініціативної, активної, винахідливої економічної
діяльності. Одночасно з цим ринкова економіка є досить жорсткою в
соціальному плані, вона не допускає зрівнялівки і стримування, виключає
можливість рівного розподілу доходів і багатства суспільства, і тому
характеризується хронічною соціальною нестабільністю.
Ринковій економіці властиве нераціональне використовування ресурсів,
яскравим проявом якого є економічні кризи з їх руйнівним впливом на створені
суспільством виробничі сили, збільшенням неповного використовування
виробничих потужностей і безробіття. Ця економіка

не може забезпечити

більш гідний життєвий рівень всім членам суспільства без переходу до
соціально орієнтованого ринку. Дорога до соціально орієнтованої ринкової
економіки непроста і хвороблива, вона передбачає вирішення комплексу
кардинальних проблем:
1) Оволодіння різними формами власності і господарювання, забезпечення
їх економічної рівноправності, роздержавлення економіки;
2) Забезпечення структурної перебудови економіки і подолання її
дефіцитного характеру;
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3) Оздоровлення фінансово-кредитної і грошової

інфраструктури,

подолання інфляційних процесів;
4) Поступовий відхід від витратної моделі ціноутворення “звільнення цін
на основну частину продукції промисловості, сільського господарства, сфери
послуг;
5) Демонополізація сфери обігу, кредитного обслуговування підприємств і
населення, наукового забезпечення економіки;
6)

Перевлаштування

національного

ринку

як

частини

світового

господарства;
7) Подолання неринкової орієнтації системи освіти і професійної
підготовки.
Одночасно з рішенням даних питань необхідно передбачити і підготувати
систему заходів, направлених на захист населення, особливо тій його частині,
яка одержує низькі доходи.
В ході ринкових відносин виникають соціально-трудові відносини між
працею і капіталом внаслідок чого кожна із сторін переслідує свою
мету(інтерес):
- для власників які

вклали

інвестиції у виробництво – це отримання

максимального прибутку;
- для працівників підприємства – отримання максимально-високої оплати
праці.
Таким

чином,

в

процесі

соціально-трудових

відносин,

між

роботодавцями і працівниками виникає суперечність:
Власники,

бажають

одержати

максимальний

прибуток

шляхом

здешевлення робочої сили, а працівники, бажають одержати максимально
високу зарплату, намагаючись по дорожче продати її.
Соціально-трудові відносини в ринковому середовищі, породжують
ринкові відносин між роботодавцями і найманими працівниками, а від їх
стабільності багато в чому

залежить, як

підприємства, так і стан ринку робочої сили.

економічне процвітання
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З розвитком ринкових відносин, зазнав істотні зміни і ринок робочої сили.
Умови найму стали включати не тільки зарплату і робочий час, але і гарантії
зайнятості, сплачений, але не відпрацьований час (тобто відпустка), різні
соціальні виплати і тому подібне.
Зараз ринок праці є системою суспільних відносин, що відображають
рівень розвитку і досягнутий на даний період баланс інтересів між головними
рушійними силами(суб'єктами) які беруть участь в соціально-трудових
відносинах, що сформувалися в суспільстві, – це наймані працівники (інтереси
представлені профспілками), працедавці(інтереси представлені організаціями
працедавців) і держава (інтереси представлені різними інститутами державної
влади).

В результаті їх взаємодії визначається та рівнодіюча, яка служить

базою вирішення і основою механізму регулювання ринку праці, куди
включається система соціального захисту, і система стимулювання розвитку
продуктивних сил.
3. Соціальний діалог.
Механізм регулювання ринку праці охоплює весь спектр економічних,
юридичних,

соціальних

і

психологічних

чинників,

що

визначають

функціонування ринку праці, які здійснюється через систему соціального
діалогу.
У сучасному цивілізованому демократичному суспільстві, в країнах з
соціально-орієнтованою ринковою економікою Соціальний діалог будується на
принципах трипартизма - на національному і регіональному рівнях і на
принципах біпартизма - на виробничому рівні[2].
Трипартизм

-

практика

тристоронніх

консультацій

з

метою

вироблення компромісної тристоронньої угоди профспілок, підприємців і
представників держави в особі органів виконавчої влади.
У цих умовах формується принципово новий тип соціально-трудових
відносин і якісно новий принцип регулювання цих відносин[3].
Саме соціальний діалог складає суть сучасної цивілізації в розвинених
демократичних країнах ринкової економіки, суть цивілізованого і ефективного
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регулювання соціально-трудових відносин, запобігання або мирного вирішення
соціальних конфліктів, гарантію соціальної згоди і прогресу.
Соціальний діалог - єдино можлива розумна альтернатива, з одного боку,
соціальної безхребетності, що веде до знехтування насущних інтересів і прав
працівників, і з другого боку, - соціальним потрясінням, неминуче ведучим до
насильства і кровопролиття.
Очевидно, що досягнення Соціального миру в нашому суспільстві
залежить від того, наскільки досконалі і керовані його механізми, а також
наскільки дієздатні сторони соціального діалогу.
За роки незалежності у Україні склався певний вид Соціального діалогу.
Цей вид діалогу реалізується на чотирьох рівнях[2]:
1. Національний рівень: Ведення переговорів і укладення Генеральної
угоди.
2. Національно-галузевий рівень: Ведення переговорів і укладення
національно-галузевих угод.
3. Регіональний рівень: Ведення переговорів і укладення регіональних угод.
4. Виробничий рівень: Ведення переговорів і укладення колективних
договорів».
Отже, для того, щоб вести соціальний діалог сторона найманих
працівників повинна бути дієздатною і володіти реальною силою.
4. Оцінка дієздатності профспілкового руху в Україні.
До отримання країнами СНД незалежності, сторонами соціально-трудових
відносин виступали профспілки(в особі ВЦРПС) і держава(рис.2), оскільки
повсюдно превалювала державна власність на засоби виробництва.
Одержавши незалежність, держави колишнього СРСР, змінили політичну
і економічну систему. Річ у тому, що на колишньому просторі Радянського
союзу, взаємостосунки між громадянами і владою в суспільстві будувалися за
принципом: «Прийде Пан і нас розсудить». В ролі «Пана» виступала партія, а
роль профспілок була зведена до виконання її доручень. І дійсно, в цій системі
всі проблеми по взаємовідношенню праці і капіталу, до певного часу,
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вирішувала не профспілка, а

«Пан». Така ситуація цілком влаштовувала

багатьох так, як не було необхідності напружуватися в пошуку рішень. І цілком
логічне те, що протягом багатьох десятиліть в підкірці свідомості людини від
покоління до покоління відкладалося, а потім сформувалася думка про те, що
профспілка необхідна для організації соціалістичного змагання, фізкультури
і спорту, культурно-масових заходів, але найсильніше в пам'яті людей
закріпилося: «профспілка – це путівки і піонерські табори».
Перехід на нову систему господарювання круто змінив місце і роль, як
профспілок, так і інших сторін соціально-трудових відносин в суспільстві.
Процес розуміння відбувається дуже повільно, деколи дуже хворобливо.
Справа в тому, реальне

життя зажадало крутого перелому в мисленні

профспілкових лідерів, а від рядових членів профспілок потрібно не тільки
переосмислення розуміння функцій і задач профспілок, але і визначення своєї
особистої ролі в цій організації.
Різка зміна політичної і економічної системи створила вакуум ідеологічних
та інформаційних цінностей.
Все це

привело до того, що громадяни не були готові до сприйняття

ринкової системи, а «батьки-політики» дістали унікальну можливість на
законній підставі, в дуже короткі терміни, накопичити капітал, знедолити свій
народ і при цьому піти від відповідальності і шквалу народного гніву.
Слід звернути увагу і на той факт, що в підсвідомості людини не було
закладене смислове значення таких понять як:
• власник;
• працедавець;
• найманий працівник;
• ринок праці;
• вартість робочої сили;
• безробіття;
• звернення до судових органів по захисту своїх трудових прав.
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Нав'язаний народу «дикий» капіталізм, що не зустрічає на своєму шляху
ефективного

опору,

зруйнував

існуючу

систему

соціального

захисту

працюючого населення і продовжує наступати на права людей найманої праці.
Негативний результат «нововведень» полягає у тому, що владним
структурам і українським нуворишам вдалося:
- у думках людей посіяти страх, оскільки систематична невиплата
копійчаної зарплати, величезне безробіття на ринку праці, плюс реальна
загроза втратити наявну

роботу, зробили трудящих податливими і

мовчазними по відношенню до так званих не популярних заходів;
- подавити в людині відчуття особистої свободи, деморалізувати її, і
посіяти в свідомості невпевненість в завтрашньому дні.
Таким чином, на порозі третього тисячоліття українські «капіталісти»
стали наполегливо нав'язувати найманим працівникам рабовласницьку форму
трудових відносин. Такий підхід різко розшарував суспільство на надбагатих і
убогих, та спровокував соціально-трудові конфлікти.
Динаміку виникнення таких конфліктів(страйків) можна прослідити в
таблиці 1. [4]
Таблиця 1.
Страйки і їх наслідки для народного господарства України

1990
1991

260
239

Кількість
працівників,
які брали
участь в
страйках
(тис. осіб)
130,9
175,9

1992

2239

181,6

865,7

456,2

1993

457

260,3

2678,7

172108,0

1994

1638

126..3

352,5

5773996,2

1995

247

57,6

202,4

2238349,6

1996

1269

171,4

2134,2

158,2

1997

1162

116..4

9826,0

105,5

1998

687

98,7

10489,4

122,2

1999

212

42,0

3545,4

65,2

1999

76

20,6

2200

32,2

Рік

Кількість підприємств,
установ і організацій,
працівники яких брали
участь в страйках
(одиниць) Всього

Втрати
робітника
часу (тис.
чіл-днів),
з 1997 р. - тис.
людино-годин
126,1
1873,1

Об'їм недоданою
продукції,
невиконаних
робіт (млн.. крб.), з
1996г.млн.. грн.
14,8
363,9
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До основних причин, що викликали хвилю соціальної напруженості, яка
привела до виникнення конфліктів (страйків), можна віднести:
-

розвал

мікроекономіки

підприємств,

який

спровокував

дефіцит

найважливіших промислових і продовольчих товарів і невідповідність витрат
праці одержуваній заробітній платні найманих працівників, що і привело до
стрімкого загострення соціальних наслідків;
- спонтанний процес перегляду відношення до цінностей, які були
накопичені багатьма десятиліттями;
- відсутність в суспільстві підготовчої роботи з перебудови свідомості
суб'єктів трудових правовідносин(працедавців і найманих працівників);
- відсутність досвіду і достатнього рівня знань інститутів виконавчої влади
в управлінні ринковою системою господарювання;
- поспішний перехід від державної власності до інших її форм;
- перенесення, новонародженими власниками і

владними структурами,

форм і методів управління, накопичених в умовах планової економіки на умови
ліберальної, ринкової економіки;
-

не забезпечення засобами індивідуального захисту, спецодягом,

спецвзуттям.
- низький рівень оплати праці;
- порушення термінів виплати зарплати, наявність заборгованості по
зарплаті за минулі роки.
Очевидно, що не достатньо-ефективне управління економікою плюс
недостатня дієздатність представницьких органів сторін учасників соціальнотрудових відносин (профспілок, організацій працедавців) можуть привести до
ситуації яка виллється в некеровану стихію в результаті, якої соціальний мир в
суспільстві може бути поставлений на грань катастрофи.
На сьогоднішній день в профрусі країни існують дві структури взаємодії
профспілок:
- структура взаємодії в традиційних профспілках.
- структура взаємодії в знов створених профспілках.
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Аналізуючи ці структури, слід зазначити:
• у структурі традиційних профспілок:
- досить істотно зміцнилася значущість національно-галузевої вертикалі,
але в їх управлінні ще домінують форми роботи, які використовувалися у
ВЦРПС;
-

значно

політизувалась

діяльність

національних

і

регіональних

профоб’єднань;
- організована чітка система навчання, підготовки кадрів і профактиву;
- національні профоб’єднання і регіональні профоб’єднання продовжують
працювати по старій системі. До теперішнього часу немає чіткого розділення
повноважень з галузевими профспілками. У своїй роботі вони дублюють, а
деколи і підміняють статутну діяльність національно-галузевих профспілок і
регіонально-галузевих профорганізацій. Основна частина роботи цих об'єднань
направлена на вирішення проблем профспілок бюджетної сфери.
- спостерігається ослаблення ролі і значущості діяльності національних і
регіональних профоб’єднань;
- у традиційних профспілках України продовжує скорочуватися кількість
членів профспілок(таб.2) [4].
Таблиця 2
Динаміка зміни кількості членів профспілок і чисельності первинних
профорганізацій

Наименование

1998 г

1999 г

2000 г

2001 г

2002 г.

Всего - первичных

133200

128991

122416

119824 115476

профорг.
Всего - членов

16562500 15600000 14400000 1350000 125827411

профсоюзов
• у структурі в знов створених профспілках:
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- структура взаємозв'язку від вищого профоргану до рядового члена
профспілки мобільніша;
- немає заорганізованості при ухваленні рішень;
- галузеві і місцеві профспілки створюють національні і регіональні
профоб’єднання під проблему;
-

дуже чітко розмежовані повноваження галузевих профспілок і

профоб’єднань;
- висока активність членів профспілок та їх виборних органів;
- хворобливе сприйняття думки інших профспілок;
- войовнича нетерпимість до традиційних профспілок;
- відсутня система навчання, підготовки, підбору кадрів та профактиву.
Кажучи про стан дієздатності українського профспілкового руху в
цілому, слід помітити:
• Профспілки добре структурована, законодавчо оформлена та цілком
підготовлена організація для ведення переговорних процесів.

Разом з тим: у

профспілковому русі немає єднання, внутрішні суперечності роздирають на
частини цей рух, що завдає шкоди не тільки єдності, але і чисельному складу
профспілок.
• Існує серйозна проблема в довірі між найманими працівниками і
профбосами(профорганами).
• Зрештою можна констатувати, що дієздатність українського профруху
бажає бути кращого.
Для того, щоб детальніше оцінити стан дієздатності профруху необхідно
спробувати знайти відповіді на наступні питання[5]:
• Які характерні особливості у вчинках і діях профорганов і профбосів
очолюючих традиційні і знов утворені профспілкові структури?
• Чи присутня принципова позиція у вищих профспілкових керівників при
рішенні статутних задач, в чому вона полягає?
• Чи присутня в діях профспілкових лідерів політика подвійних стандартів?
• Чим визначається логіка дій профспілкових лідерів?
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• Чи відбувся перелом в мисленні профспілкових лідерів, і якою мірою
вантаж минулого продовжує над ними домінувати.
• Що загального серед профлідеров традиційних і знов утворених
профспілок, а що їх різнить?
• Чи є профрух

«приводними ременями» якоїсь партії або державних

органів виконавчої влади?
• Які відносини по лінії «керівництво — рядові члени» в профспілках?
• Чи існує напруженість по цій лінії, і які перспективи її зняття?
Історія і коріння виникнення цих питань беруть свій початок в профрусі
колишнього СРСР і виконують не останню роль у формуванні нинішнього
профспілкового руху України.
До чинників, що роблять істотний вплив на дієздатність профспілок
можна віднести:
1) Переоцінку цінностей усередині профспілкового руху.
2) Поступове формування розуміння того, що:
- у одній профспілці не можуть одночасно бути працедавці і наймані
працівники;
- потреба в профспілці визначається бажанням тих найманих працівників, які
самоорганізовувалися для самозахисту, своїх трудових прав і професійних
інтересів.
3) Формування нової ролі і місця профспілок, в системі соціальнотрудових відносин.
Пошук нового місця і ролі

в новій

економічній системі припав на

перехідний період в умовах "обвальної" економічної кризи і стрімкого
загострення його соціальних наслідків. Річ у тому, що в системі, що канула в
небуття, роль профспілок зводилася до обслуговування інтересів правлячої
партії і механічного виконання її рішень. Потрапивши в жорсткі умови
ліберальної, ринкової економіки, керівники

традиційних і новонароджених
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профспілок продовжують діяти формами і методами, накопиченими в умовах
планової економіки до 1990 року.
Ця спадщина і в даний час продовжує домінувати над профспілковими
«босами» всіх, без виключення, профспілкових структур. Позбавлення від неї
залежить

в першу чергу від позиції, штатних працівників - керівників

профспілкових організацій (виборних органів), які очолюють національні
профоб’єднання,

національно-галузеві

профспілки,

регіональні

профоб’єднання, обласні галузеві профспілкові структури і первинних
профорганізацій підприємств. В профспілкових структурах ФПУ працює біля
11 тисяч звільнених профпрацівників з них близько

6 тисяч чоловік це -

к о л и ч .п л а тн ы х р а б о тн и к о в

керівники профспілкових органів, але з кожним роком

кількість платних

(е д и н и ц )

профпрацівників зменшується (мал. 5 ) 5.
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Малюнок 5.Динамика зміни кількості платних профспілкових працівників.
Практично це - національний профспілковий штаб, який повинен був не
тільки сформувати профспілкову ідеологію для роботи в нових умовах, але і
активно її упроваджувати. Але як показують соціологічні дослідження,
проведені в 2001 році Академією праці і соціальних відносин ФПУ7, робота
цього штабу респондентами оцінюється вельми неоднозначно.
За

підсумками

соціологічного

дослідження

респондентам

було

запропоновано по п’ятибальній шкалі оцінити діяльність профспілкових
органів всієї структури ФПУ. Згідно одержаним результатам аналіз оцінок
діяльності профспілкових органів, показує, що в середньому більшу кількість
позитивних оцінок

одержали профкоми, райкоми і обкоми профспілок і

одночасно меншу кількість позитивних оцінок одержали ФПУ, ЦК профспілок
та облпрофради[7]. (мал. 6).
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Малюнок 6. Динаміка позитивної оцінки діяльності профспілкових органів.
У теж час найвищий рівень респондентів оцінили діяльність обкомів

Процент опрошенных

профспілок на «добре»[7]. (мал. 7).
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Малюнок

7.

Динаміка

оцінки

респондентами

хорошої

діяльності

профспілкових органів.
Проведене соціологічне обстеження висвітило цілий ряд проблем в
українському профрусі, воно також підтвердило доцільність вироблення нової
профспілкової ідеології і серйозного реформування в питаннях мотивації
профспілкового членства.
Характеризуючи керівний склад профспілкових працівників можна
виділити наступні особливості:
• Це порівняльно невеликий круг керівних працівників профспілкового
руху, уповноважених ухвалювати рішення самостійно
ухвалення.

або впливати на їх
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• Керівний склад профпрацівників зосереджений в основному в Києві і
обласних центрах. Цей склад в основному формує найвищі керівні виборні
органи. Їх соціальні інтереси практично співпадають.
• Дуже часто лідери цих профструктур не розділяють погляди один одного
і знаходяться навіть в опозиції, але разом з тим вони приречені, проводити
одну політику. Оскільки в своїй роботі вони керуються старими цінностями,
методами і формами при управлінні своїми структурами. Іншими словами ці
люди не навчені думати по іншому, а на їх дії серйозно впливає, щеплене
старою системою, відчуття стадності і жорсткого демократичного централізму.
• Аналізуючи систему засідань ФПУ, регіональних профоб'едіненій і інших
профорганов можна зробити один висновок: «Вся суть засідань зводиться не до
досягнення конкретного результату по виниклій проблемі, а до збереження
впливу в суспільстві». Як правило, засідання профорганов нагадують
величезний театр, але з одним актором – керівником відповідного профоргана.
Такі керівники претендують на представництво інтересів не тільки членської
профспілкової маси, але і найманих працівників, пенсіонерів, інвалідів і т.п.
Вони набагато тісніші пов'язані один з одним,

ніж з рядовим членом

профспілки. Аналіз страйкового руху (таб.1) і динаміка зменшення кількості
членів профспілок (рис.8) підтверджує, що з кожним роком реальний зв'язок

количество членов
профсоюзов

профбоссов з рядовими членами профспілок, слабшає.
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Малюнок 8. Динаміка зменшення кількості членів профспілок.
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При цьому наймані працівники, що покидають традиційні профспілки не
кинулися в так звані «незалежні».
Порівняльна характеристика діяльності традиційних і не традиційних
профспілок приведена в статті Дубровського М. Л. І Чернявського Л.С. «Криза
профспілкової ідеології» 5.
Виходячи з цієї статті слідує:
• Принципова позиція (в основному) у вищих профспілкових керівників
при рішенні статутних задач, спостерігається тільки при рішенні проблем
зачіпають особові інтереси, а також збереження впливу в суспільстві, що у
принципі визначає логіку і дії профспілкових лідерів.
• Вантаж минулого продовжує домінувати над мисленням профспілкових
лідерів.
• Серед профлідерів традиційних і знов утворених профспілок багато
загального,

а різнить їх тільки емоційна рухливість і різні форми і методи

боротьби за своє місце в питаннях впливу в суспільстві.
• Український профрух знов намагається стати «приводними ременями»,
але тільки владних структур.
• У профорганах, особливо вищого рівня,

значно знизилася пряма

контактність по лінії «керівництво — рядові члени»?
• Криза профспілкової ідеології в наявності, втрата соціальних орієнтирів
разом з втратою правлячої ідеології привела до деморалізації членів
профспілок.
Загальний висновок: у українському суспільстві було

створене

сприятливе середовище для порушення прав профспілок, прав людини, прав
трудящих.
У незалежних державах, що утворилися на пострадянському просторі,
сформована нова структура влади, жорстка, нещадна не терпляча ні яких
заперечень.
Ця влада різко розмежувала інтереси власника і трудящого.
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Владні структури, лобіюють інтереси тільки власників починаючи з
Верховної і закінчуючи селищним органами законодавчої і виконавчої влади.
Капітал і урядовець,

що працює в органах влади об'єдналися і ведуть

системну роботу по ліквідації існуючого захисту трудових прав найманих
працівників.
Так нова влада позбавила можливості профспілок:
- впливати на стан охорони праці;
- потім була відібрана функція нагляду за дотриманням трудового права;
- потім був завданий удару по соціальному захисту працюючого, шляхом
виведення засобів соцстраху з контролю профспілок;
- потім почали прессинговать профспілкові засоби і чого тільки

в цьому

напрямі не застосовують, йде суцільний піар;
- затіяний переділ власності спровокував масове скорочення робочих місць
в результаті кількість працюючих скоротилася майже в 10 разів, які були
викинуті на вулиці. Все це поступово перетворює людину на безмовну істоту,
яка не здатна на солідарні дії;
- а найголовніше «устроителями» ринкової економіки в країнах СНД і
Україні лобіюють ліквідацію права на страйк.
5. Формування профспілкової ідеології, нового місця та ролі профспілок, в
умовах ринково-трудових відносин.
Із аналізу дієздатності профспілкового руху, слід зазначити, що в нинішній
ситуації в наявності криза профспілкової ідеології. Цілі та задачі ВЦРСПС
перейшли в статути Українських профспілок, але вони мають розмитість і
звичайно не носять характер профспілкової ідеології.
Власники все більше приймають на озброєння таку методику боротьби з
профспілками як: патерналізм, “жовті зобов'язання”, створення “маріонеткових
профорганізацій”.
Формування ідеології це задача непроста, кожна з країн СНД має свою
специфіку розвитку, яка залежить в першу чергу від ментальності народу,
традицій, рівня економічного розвитку і структури суспільства, і т.д.
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Але

соціально - трудові відносини в країнах з ринковою економікою

мають багато спільного. Тому досвід цих країн для формування профспілкової
ідеології в Україні дуже повчальний і може бути основою для формування
національної профспілкової ідеологи.
У 1886 році Семюелем Гомперсом – творцем і беззмінним керівником
найбільшого профоб’єднання США – Американської Федерації праці (АФТ),
були висунуті три основоположні ідеї, які і складають профспілкову ідеологію.
Значення цих ідей полягає в наступному:
1.

Практичний тред-юніонізм.

Профспілки

повинні

займатися

короткостроковими

практичними

економічними задачами: підвищенням зарплати, поліпшенням умов праці,
скороченням робочого дня.
2.

Автономія профспілок.

На думку Гомперса, є єдино-надійною основою робочого руху, які
повинні надалі об'єднатися в одну загальнонаціональну федерацію.
3.

Партійний нейтралітет.

Дотримуючись цієї ідеї, Гомперс застерігав профспілки від приєднання
до якої-небудь політичної партії – це веде до розвалу профспілки.
Кожен член профспілки має право сповідувати свої політичні принципи
і погляди, знаходитися в одній з партій, але в той же час кожному з них не
чужі рівень зарплати, тривалість робочого дня, соціальний захист і т. ін.
Букварна істина

свідчить: міцність, і сила профспілки у наявності

профспілкової ідеології, організованості, масовості і дисципліни.
Масовість – це є популярність профспілок, і залежить вона від ідеології і
мотивації, органічно витікаючи з цієї ідеології.
Пропозиції:
В умовах ринково-трудових відносин профспілки повинні сформувати нові
підходи, що визначають їх

права, принципи і функції. При цьому дуже

важливо, щоб профспілки знов не перетворилися на
якоїсь партії, Президента, або владних структур.

«приводний ремінь»,
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З метою підвищення дієздатності профспілок і їх об'єднань необхідно
вирішити наступні задачі:
1.

Сформувати профспілкову ідеологію.

2.

Створити новий механізм, мотивації профспілкового членства.

3.

Реформувати, структуру профспілок.

4.

Перенести центр ваги роботи профорганів на члена профспілки.

Основа профспілки – член профспілки.
5.

Ввести в практику всі форми збору профспілкових внесків.

6.

На законодавчому рівні:

- сформувати умови, які б надали можливість громадянам захищати свої
інтереси(створювати профспілку) не залежно від того на якому підприємстві
вони працюють. Разом з виробничою ознакою більше повинен превалювати
професійний;
- при створенні профспілки(первинних профорганізацій) на підприємствах
слово: «діє» (Закон України «Про профспілки, їх права і гарантії діяльності»
ст.11 абз.2) із закону повинно бути вилучено.
7. Враховуючи ринкову систему трудових відносин, перевизначити основні
принципи і функції діяльності профспілок.
8. На основі досвіду світового профспілкового руху і нормативних
документів МОП, розробити систему отримання знань серед профпрацівників і
профактиву: «Про права профспілок, права людини, права трудящих».
Визначити методи і форми застосування цих знань в практичній роботі
профспілок.
9. Прийняти і неухильно виконувати «Демократичний кодекс
профспілок.[3]
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ДЕМОКРАТИЧНИЙ КОДЕКС ПРОФСПІЛОК

- Основа профспілки – член профспілки.
-

Профспілки і їх

органи формуються за представницьким

принципом.
- Профспілкові органи і їх керівний склад підконтрольні і підзвітні
членам профспілки.
- Профспілкові органи і їх керівний склад створюють умови для
масової

участі

членів

профспілки

в

прийняті

та

основоположних рішень, і інформування трудящих про

виконанні
виконання

ухвалених рішень.
- Профспілкові органи і їх керівний склад

не допускають

прояв

бюрократизму та вождізму в профспілках.
- Керівники профспілок, профспілкових організацій, об'єднань,
починаючи з регіональних, обираються на керівні посади тільки таємним
голосуванням.
-

Керівники

національних

профспілок

і

всеукраїнських

профоб’єднань обираються не більше ніж на два терміни, за умови, що
один термін обрання відповідає п'яти рокам.
- В основі діяльності і будівництва профспілкового руху профспілкові
органи і їх керівний склад опираються на професіонально-виробничий
принцип побудови.

Об'єднання працівників

може відбуватися в

самостійні організації по професіях: робочих професій і окремо від них інженерно-технічних працівників і службовців або сумісно.
- На всеукраїнському рівні профспілки об'єднуються і створюють
крупніші профспілки, в структурі яких закладений принцип федерального
устрою. ФПУ переходить на конфедеративний принцип взаємодії з
профспілками.
- У структурі профспілок допускається утворення фракцій і асоціацій,
які діють відповідно до статуту і програми профспілок.
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- Членство в профспілці добровільне. Не допускається будь-яке
примушення (зокрема економічними, адміністративними або політичними
методами) до вступу або виходу з профспілки.
- Не допускається в одній профспілці, перебування власників
(працедавців адміністрації), з найманими працівниками.
- Не допускається політизація профспілок і їх профоб'єднань,
головним принципом роботи з однією або декількома партіями є наявність
в їх програмних документах розділів які забезпечують практичну
реалізацію соціально-економічних інтересів найманих працівників і
співпраця з профспілками. Спільна робота по реалізації цих розділів
оформляється угодою(договором) про співпрацю.
- Вищим інтересом діяльності виборних профорганів і їх керівників
повинна бути дія в ім'я інтересів членів профспілки, прав людини, прав
трудящого.

Реалізація Демократичного кодексу профспілок вимагає нового підходу в
побудові структури взаємодії профспілок і їх профоб'єднань.
Формування нової ідеології та визначення нового місці і ролі це складне
завдання, що вимагає зваженого підходу і ретельного вивчення ситуації, що
склалася, в кожній структурній ланці профспілкового утворення України.
Без вирішення цієї задачі реформування профспілкового руху в Україні та
ефективне ведення Соціального діалогу приречені на провал, що знову приведе
до порушення Соціального миру та викличе хвилю соціальної напруженості,
яка може привести до конфліктів (страйків).
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