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ПОПЕРЕДЖЕННЯМ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ В
УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
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організації профспілки
«Радіоелектронмаш» України.
СОЦИАЛЬНІЙ ДИАЛОГ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ
КОНФЛИКТОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
ШЕМЯКОВ А. Д., председатель Донецкой областной организации профсоюза
«Радиоэлектронмаш», к.н.гос.упр.
SOCIAL DIALOG AS CONSTITUENT OF STATE ADMINISTRATION BY
WARNING OF ORIGIN OF LABOUR DISPUTES IN THE CONDITIONS OF
TRANSFORMATION OF ECONOMY
SHEMYAKOV O. D., chairman of Donetsk regional organization of Trade union
«RADIOELEKTRONMASH»

Обгрунтована необхідність утворення системи попередження виникнення
трудових конфліктів в процесі якої, за допомоги соціального діалогу, можливе
не тільки збалансування інтересів сторін, а також попередження виникнення
трудових конфліктів в умовах трансформації економіки.
Обоснована

необходимость образования системы предупреждения

возникновения трудовых конфликтов в процессе которой, при помощи
социального диалога, возможно не только достичь баланса интересов сторон,
но

предупреждать

возникновение

трудовых

конфликтов

в

условиях

трансформации экономики.
The necessity of formation of the system of warning of origin of labour disputes
in the process of which is grounded , through a social dialog, it is possible not only to
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attain balance of interests of sides, but warn the origin of labour disputes in the
conditions of transformation of economy.

Постановка проблеми. Стабільний економічний розвиток держави,
досягнення в суспільстві соціальної згоди, суспільного миру і демократії
можливі

при

умові

удосконалення

соціально-трудових

відносин

з

впровадженням нових підходів по підвищенню дієвості соціального діалогу,
розвитку співпраці і взаємодії представницьких органів їх сторін. Актуальність
і необхідність стабілізації цих відносин диктується необхідністю виконувати
Рекомендації Міжнародної організації праці. Так, відповідно до Рекомендації
Міжнародної організації праці № 130 1967р. [1], держава повинна забезпечити
всі можливості для попередження і запобігання конфліктам в соціальнотрудовій сфері, для їх врегулювання і вирішення з метою збереження
соціального

миру

і

суспільно-політичної

стабільності

за

допомогою

«національного законодавства, колективних договорів, арбітражних рішень або
іншим шляхом, сумісним з національною практикою, яка може бути доцільною,
враховуючи національні умови» [2,3,4].
Тому метою цієї статті є розгляд необхідності утворення системи
попередження виникнення трудових конфліктів в процесі якої, за допомоги
соціального діалогу, можливе не тільки збалансування інтересів сторін
соціально-трудових відносин, а також попередження

виникнення трудових

конфліктів в умовах трансформації економіки.

Результати дослідження. Розвиток України як правової, демократичної
держави з високими стандартами життя можливий тільки при активізації
людського потенціалу, заповзятливості громадян, подальшому становленні
громадянського суспільства, а головне на основі дієвості системи державного
управління.
Управління - це «систематично здійснюваний цілеспрямований вплив
людей на суспільну систему в цілому чи на її окремі ланки на підставі пізнання
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й використання властивих системі об'єктивних закономірностей і тенденцій в
інтересах

забезпечення

її

оптимального

функціонування

та

розвитку,

досягнення поставленої мети» [5].
Громадянське суспільство формується в період економічного, політичного
розвитку країни, зростання добробуту, культури і самосвідомості народу.
Громадянське суспільство - це закономірний етап, вища форма самореалізації
індивідів.
Економічну основу Громадянського суспільства складає суверенітет
індивідуальних власників і різноманіття форм власності, яким забезпечені
законодавчі гарантії безпеки.
Громадянське суспільство, включає такі складові як:
- роботодаці, інтереси, яких представлені організаціями роботодавців;
- наймані працівники, інтереси, яких представлені профспілками;
- держава, інтереси, якої представлені виконавчими органами влади.
В період формування нової системи господарювання на базі ринкової
економіки взаємостосунки цих складових мають велике значення.
Перехідний характер економіки багато в чому визначає зміст і форми
соціально-трудових відносин на рівні підприємств, галузей, регіонів і країни в
цілому.

Під

соціально-трудовими

відносинами

розуміється

комплекс

взаємостосунків між найманими працівниками і працедавцями в умовах
ринкової економіки.
Найважливішою формою взаємостосунків між роботодавцями, найманими
працівниками і державою виступає соціальний діалог, який в рамках соціальнотрудових відносин забезпечує узгодження їх найважливіших соціальнотрудових інтересів.
Традиційно соціальний діалог представляється як система

державного

регулювання соціально-трудових відносин між представниками об'єднань
підприємців і профспілками.
Слід зазначити, що у демократичному суспільстві, в країнах з соціально
орієнтованою ринковою економікою формується принципово новий тип
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соціально-трудових відносин і якісно новий принцип регулювання цих
відносин[6].
Суть цих новацій полягає у тому, що, по-перше, найманий працівник
перестає бути тільки об'єктом соціально-трудових відносин, і разом з
власником, підприємцем, роботодавцем стає активним суб'єктом самих цих
відносин і активним суб'єктом їх регулювання на різних рівнях.
По-друге, найважливішим принципом регулювання соціально-трудових
відносин стає принцип рівноправної участі в цьому процесі представників
найманих працівників, власника(працедавця) і держави який дозволяє
досягнути домовленості і збалансувати інтереси сторін[7,8]. При цьому
держава, як складова соціального діалогу, використовуючи систему державного
управління, може не тільки впливати на вирішення виниклих непорозумінь в
процесі взаємостосунків сторін соціально-трудових відносин, а також
ефективно

здійснювати

функцію

попередження

виникнення

трудових

конфліктів в умовах трансформації економіки.
Система державного управління це здійснення певних функцій. «Функція
управління як поняття - це певний напрямок спеціалізованої діяльності
виконавчої влади, зміст якої характеризується однорідністю і цільовою
спрямованістю» [9]
Попередження виникнення трудових конфліктів, як система, ефективно
працюватиме при поєднанні таких функцій як прогнозування і регулювання.
Потреба в прогнозуванні «витікає з самої природи державного управління,
бо воно повинне вирішувати як повсякденні задачі, так і перспективні
проблеми.

Прогнозування

-

це

наукове

передбачення,

систематичне

дослідження стану, структури, динаміки і перспектив управлінських явищ і
процесів, властивих суб'єкту і об'єкту управління. Прогнозування обумовлене
також

характером

об'єкту

управління,

який

відрізняється

значною

динамічністю. Не можна здійснювати управлінські дії без знання їх наслідків.
Тому управлінська система повинна бути прогнозованою» [9].
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«Завдяки функції регулювання досягається необхідний стан впорядкування
і стійкості системи управління. Регулювання охоплює головним чином поточні
заходи щодо будь-яких відхилень від задач і заданих програм. За допомогою
регулювання здійснюються безпосереднє керівництво, поведінка керованих
об'єктів. Під впливом регулювання управлінські процеси відбуваються в
заданому напрямі і відповідно до встановленої програми. Необхідність
оперативного

регулювання

обумовлена

виключно

мобільністю

самого

управління» [9].
Дієздатність управлінської системи попередження виникнення трудових
конфліктів самостійно вирішувати довгострокові, перспективні задачі по
збереженню рівноваги щодо збудливих впливів (відхилень) є результатом
дієвості соціального діалогу. Дієвість соціального діалогу залежить від
дієздатності сторін цього діалогу. Таким чином, дієздатність в свою чергу
виконує роль показника стабільності системи державного управління. По цьому
показнику можна робити висновок, стосовно досягнутого рівня формування
громадянського суспільства в нашій країні.
Так,

в

результаті

ослаблення

дієздатності

сторін

соціального

діалогу(профспілок і виконавчих органів влади), в Україні спонтанно, почали
виникати соціально-трудові конфлікти які переросли в страйки [9,10,11],
(мал.1).

Кількість підприємств
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Мал.1. Кількість підприємств в Україні які прийняли участь в страйках
(одиниць).
На прикладі Донецької області можна прослідкувати які були нанесені
збитки державі (Табл. 1) [4].
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Таблиця 1.
Кількість страйків та їх наслідки для Донецької області
1998

1999

2000

2001

2003

Кількість підприємств, що брали участь у страйках,
од.

47

35

32

13

1

Кількість працівників, що брали участь у стройках,
чол.

26895

13025

12174

2665

520

Втрати робочого часу, усього, тис. людино-годин

2257,8

1379,9

1887,2

59,6

3210

Обсяг неодержаної продукції, невиконаних робіт
(оцінка), млн. грн.

33,7

27,2

27,2

1,8

499,1

Все це привело до того, що громадяни перестали довіряти не тільки
профспілкам, а також і системі державного управління.
З малюнка 1. видно, що пік цієї кризи припав на 1996-1997 роки. Кількість
страйків значно скоротилася (Табл. 1), після того як були прийняті Закони
України: «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»
[13] і «Про професійні спілки, їх правах та гарантії діяльності» [14]. Ці закони в
значній мірі сприяли підвищенню дієздатності сторін соціального діалогу.
Висновки і пропозиції.
Виникнення трудових конфліктів це - результат відсутності системи
попередження виникнення трудових конфліктів в основі діяльності якої
повинен бути принцип соціального діалогу.
Соціальний діалог це - складова державного управління від якої залежить
дієздатність системи попередженням виникнення трудових конфліктів в умовах
трансформації економіки.
Дієздатність системи попередженням виникнення трудових конфліктів це показник стабільності системи державного управління.
Пропонується:
• На

основі

функцій

державного

управління:

«прогнозування»

та

«регулювання», створити: «Систему попередження виникнення трудових
конфліктів».
•

Для дієвості системи попередження виникнення трудових конфліктів:
- провести удосконалення системи Соціального діалогу. Ця система
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повинна сформувати принципово новий тип соціально-трудових відносин і
якісно новий принцип регулювання цих відносин, з врахуванням вимог
Рекомендації Міжнародної організації праці № 130 1967р.;
- враховуючи накопичений опит вирішення соціально-трудових конфліктів
розробити правила поведінки сторін соціально-трудових відносин при їх
вирішенні;
- з метою підготовки сторін соціально-трудових відносин до роботи в
умовах ринкової економіки, ввести в профтехучилищах, середніх і вищих
учбових закладах України спецкурс: «Взаємостосунки сторін соціальнотрудових відносин в умовах трансформації економіки».
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