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УДК 334.
ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ РОБОТОДАВЦІВ(ВЛАСНИКІВ)
ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИМИ ВІДНОСИНАМИ

Обґрунтована

необхідність удосконалення структури представницьких

органів роботодавців(власників) як складової механізму державного управління
соціально-трудовими відносинами.
Постановка проблеми. Колективні трудові спори конфлікти) (КТС(К) між
власниками(їхніми

представниками)

і

найманими

працівниками(їхніми

представниками) на підприємствах, галузях і регіонах посилюють протиріччя,
які

дестабілізують обстановку в економіці, і стають перешкодою для

досягнення соціального миру в державі[1].
Досвід розвитку держав із ринковою економікою показує, що досягти гідної
якості життя кожного члена суспільства можна тільки завдяки наявності, і
раціональної організації соціального діалогу який стабілізує взаємостосунки
між державою, і сторонами соціально-трудових відносин [2].
Разом із тим,

без державного механізму управління процесами, які

відбуваються в системі управління соціальним діалогом, не можливо
побудувати громадянське суспільство. Цей механізм, формальний або
неформальний, включає законодавчі акти, демократичні вибори народних
представників до різних органів влади, інститути самоврядування, і т. і.[3].

2
Через цей механізм соціальний діалог, громадянське суспільство й держава
нерозривно пов'язані одне з одним і є складовими єдиного суспільного
організму, які взаємодіють у замкнутій системі(Мал. 1.)

ДЕРЖАВА

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ

ГРОМАДЯНСЬКЕ
СУСПІЛЬСТВО

Малюнок 1. Система - взаємодії складових суспільного організму.
Складові

соціального діалогу це - власники(роботодавці) і наймані

працівники від взаємодії яких, залежить поява суперечностей, і їхня подальша
трансформація в КТС.
Власники(роботодавці) і наймані працівники це - сторони соціальнотрудових відносин інтереси яких відстоюють представницькі органи –
організації(об’єднання) роботодавців і профспілки(профспілкові об’єднання).
Від дієвості представницьких органів залежить стабілізація стану в
економіці, а також досягнення соціального миру в державі.
Мета - дослідження визначення

чинників які впливають на дієвість

представницьких органів власників(роботодавців), як складової механізму
державного управління соціально-трудовими відносинами.
Результати
господарювання

дослідження.
Україна

поступово

З

розбудовую

наближає

своє

ринкової

системи

законодавство

до

європейських вимог які характеризуються високим ступенем розвитку
соціального діалогу на принципово новому типі взаємовідношень між
найманими працівниками й власниками(роботодавцями). У процесі тривалого
історичного розвитку Європейських держав діалог сформувався в цих країнах
як система на досягнення соціального балансу інтересів сторін.
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На думку Л. Рихлі, Р. Прітцер “Соціальний діалог являє собою всі типи
переговорів, консультацій та обміну інформацією між представниками урядів,
соціальних партнерів або між соціальними партнерами з питань економічної та
соціальної політики, що становлять спільний інтерес”[4].
«Соціальний діалог – не лише форма, управління кризою. Нажаль іноді
уряди звертаються до соціальних партнерів лише у випадку економічної кризи,
шукаючи їхньої підтримки у вжитті непопулярних заходів. Такий підхід
докорінно помилковий, оскільки діалог повинен ґрунтуватися на взаємній
довірі, що досягається роками добросовісного співробітництва» [4].
Головною метою при веденні соціального діалогу є гуманізація соціально трудових відносин і забезпечення прав людини. Соціальний діалог потребує
наявність сторін соціально-трудових відносин, а також, щоб вони в однаковій
мірі, володіли, такими правами як «право на об'єднання й солідарні дії» і
«право на організацію й на ведення колективних переговорів».
Слід відмітити, що право на свободу об'єднань і ведення переговорів
признається, і гарантується конвенціями, і рекомендаціями міжнародною
організацією праці(МОП), зокрема:
- Конвенцією № 87 «Конвенція про свободу об'єднань і захист права
об'єднуватися в профспілки1»[5].
Таким чином,

до головних вимог ведення соціального діалогу можна

віднести наступне:
• Для ведення соціального діалогу національна правова база повинна бути
приведена у відповідність із вимогами міжнародних правових актів, згідно
яких сторони соціально-трудових відносин в однаковій мірі, володіють такими
правами, як «право на об'єднання й солідарні дії» і «право на організацію й на
ведення колективних переговорів».
• Соціальний діалог потребує наявності сторін соціально - трудових
відносин від взаємодії яких залежить чи будуть урегульовані виниклі
протиріччя, чи ці протиріччя надалі трансформуються в колективний трудовий
спір.

• На всіх рівнях переговорів, у залежності від видів економічної
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діяльності, повинні бути сформовані дієві представницькі органи сторін
соціально-трудових відносин які вповноважені на ведення переговорів.
• Згідно Конвенції № 87 міжнародної організації правці[5], Законів
України: "Про організації роботодавців"[6], «Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності»[7], «Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)»[8], а також накопиченої міжнародної практики при веденні
колективних переговорів, представницькими

органами сторін соціально-

трудових відносин від власників(роботодавців) є організації(обєднання)
роботодавців, від найманих працівників є профспілки(обєднання профспілок).
•

Представницькі органи сторін соціально-трудових відносин це - рушійні

сили, які відповідають за стабільність взаємовідносин між власниками й
найманими працівниками.
Ураховуючи практику соціального діалогу, що склалася на даний час і
вимоги Закону України "Про організації роботодавців"[6], органи роботодавців,
які беруть участь у колективних переговорах, і на національному рівні мають
наступне представництво [9]:
Перша група: «Федерація роботодавців України».
Ця

група

сформована

із

всеукраїнських

організацій

та

об’єднань

роботодавців, які делегували право на ведення колективних переговорів
«Федерації роботодавців України»: - Український союз промисловців і
підприємців України; Українська аграрна конфедерація; - Українська асоціація
підприємств чорної металургії; Всеукраїнське об’єднання галузевих організацій
роботодавців хімічної та нафтохімічної промисловості; - Українська організація
роботодавців легкої промисловості; - Всеукраїнське об’єднання обласних
організацій роботодавців у сфері телекомунікаційних та інформаційних
технологій; - Українська Федерація громадських організацій сприяння охороні
здоров’я громадянського суспільства; Українська організація роботодавців
медичної та мікробіологічної промисловості; - Асоціація суднобудівників
України “Укрсудпром”; - Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників; Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів.
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Друга група: «Спілка орендарів і підприємців України».
Ця група сформована з об’єднань підприємців, які делегували право на
ведення колективних переговорів «Спілці орендарів і підприємців України»:
- Всеукраїнська громадська організація “Спілка перукарів України”; Асоціація роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України. Асоціація адвентистських підприємців; Асоціація фахівців із нерухомості
(рієлторів)

України;

-

Всеукраїнська

громадська

організація

“Спілка

кооператорів та підприємців України”; - Українська спілка автомобільного
транспорту та логістики.
Третя група: «Спілка підприємців малих та середніх і приватизованих
підприємств України».
Ця група сформована з «Спілки підприємців малих та середніх і
приватизованих підприємств України», яка реалізує право на ведення
колективних переговорів самостійно.
Згідно

Закону

України

"Про

організації

роботодавців",

організації(об’єднання) роботодавців:
• здійснюють

функцію

«захисту

законних

прав

і

інтересів

роботодавців(власників) у економічній, соціально-трудовій та інших сферах,
у тому числі в їхніх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства»;
• сприяють формуванню соціально-орієнтованої ринкової економіки й
розвитку підприємництва, малого й середнього бізнесу;
• забезпечують: - соціальну стабільність у суспільстві, у тому числі за
рахунок співробітництва з
професійними

спілками,

органами
їхніми

державної й виконавчої влади,

об'єднаннями

та іншими організаціями

найманих працівників; - представництво роботодавців

у

відносинах

з

органами державної й виконавчої влади, професійними спілками, їхніми
об'єднаннями на всіх рівнях переговорного процесу; - участь у проведенні
колективних

переговорів

та

укладанні угод

різних рівнів соціального

діалогу; - виконання своїх зобов'язань за укладеними угодами;
• сприяють вирішенню

колективних трудових спорів,

страйкам як крайньому засобу вирішення трудових конфліктів.

запобіганню
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Аналізуючи організаційну структуру представницьких органів сторін
соціального діалогу(Табл. 1.), слід звернути увагу на те, що структура
представницьких органів роботодавців відсутня на окремих рівнях переговорів,
що не відповідає вимогам ведення переговорного процесу. Такий стан розвитку
структури не відповідає також принципу «біпартизма»[10], призводить до
зниження дієвості прийнятих рішень представницьких органів роботодавців
вищого рівня, і в багатьох випадках унеможливлює виконання прийнятих угод
суб'єктами

діяльності,

управління

й

господарювання

галузевого

й

багатогалузевого напрямків. У той же час велика розпорошеність структури
представницьких органів роботодавців і найманих працівників по галузевому
принципу

також не призведе до жаданої дієвості сторін переговорного

процесу.
Таблиця 1.
Структура представницьких органів роботодавців і найманих
працівників які мають повноваження на ведення переговорів на всіх
рівнях як сторони соціального діалогу.
РОБОТОДАВЦІ

ПРОФСПІЛКИ
Національний рівень переговорів
Федерація роботодавців України, Спілка
Федерація профспілок України(ФПУ), інші
орендарів і підприємців України, Спілка
профспілки(об’єднання профспілок) які не входять
підприємців малих, середніх, і приватизованих
до складу ФПУ
підприємств України.
Національно-галузевий рівень переговорів
Відсутня структура
Всеукраїнські профспілки
Обласний регіональний рівень переговорів.
Обласна організація роботодавців
Регіональні об’єднання профспілок
Обласний галузевий рівень переговорів.
Відсутня структура
Обласні профспілки(організації профспілок)
Міський рівень переговорів.
Координаційні ради профспілок, міські
Відсутня структура
профспілки(організації профспілок)
Виробничий рівень переговорів.
Первинні профспілкові організації, місцеві
Роботодавці
профспілки

У

той

же

час

працівників(профспілки,

структура
об’єднання

представницьких
профспілок)

органів

добре

найманих

структурована,

законодавчо оформлена й на перший погляд підготовлена для ведення
переговорних процесів. Разом із тим, структура профспілок також не відповідає
в достатній мірі вимогам соціально-трудових відносин ринкової системи
господарювання, оскільки вона була розрахована на взаємовідносини в умовах
планової економіки й на базі державної форми власності.
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Після зміни економічної системи господарювання розпочалися об’єктивні
процеси реформування й у профспілковому русі України, що призвело до
внутрішніх

протиріч, а також до втрати дієздатності діючих структур

профспілок(об’єднань профспілок)[11- 14].
Висновки.
Таким чином, у перехідний період від планової економіки до ринкової, дві
рушійні сили, які відповідають за стабільність взаємовідносин між власниками,
і найманими працівниками не набули необхідної дієвості яка б

дозволила

збалансувати інтереси сторін соціально-трудових відносин. Що призводить до
соціальної нестабільності в суспільстві[15 - 16].
До

чинників

які

впливають

на

дієвість

представницьких

органів

роботодавців як сторони соціального діалогу можна віднести наступне:
• Невідповідність структури представницьких органів роботодавців у
порівнянні зі структурою найманих працівників.
• Недостатня дієздатність сторін соціально-трудових відносин.
• Процес проведення переговорів і укладання угод на всіх рівнях,
здійснюється зверху вниз, без урахування ситуацій, що склалися в галузях і
підгалузях економічної діяльності, у результаті вони не завжди відображають
інтереси всього спектру господарського комплексу країни, і регіонів.
• Необов’язковість виконання для всіх суб’єктів діяльності, управління і
господарювання укладених угод вищого рівня.
• Відсутність чіткого механізму,

який забезпечив

би організацію й

відповідальність за виконання укладених угод у перехідний період від планової
економіки до ринкової.
• При веденні переговорів культура поведінки представницьких
органів не завжди відповідає демократичному веденню соціального діалогу.
• У

процесі

соціально-трудових

відносин,

власники(роботодавці)

продовжують використовувати накопичений досвід тоталітарної держави
силових форм і методів тиску на найманих працівників.
Пропозиції.
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З

метою

вдосконалення

структури

представницьких

органів

роботодавців(власників) і раціонального ведення переговорного процесу
пропонується:
• Згрупувати діючі види економічної діяльності в п’ять головних напрямків
господарської діяльності(Табл. 2).
• Згідно головних напрямків господарської діяльності(Табл. 2) створити
наступну структуру представницьких органів роботодавців(власників): - На
національному рівні(Мал. 2); - На регіональному рівні(Мал. 3).
ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

Національне
об’єднання
роботодавців
промислововиробничої
сфери діяльності

Національне
об’єднання
роботодавців
сільськогосподарсь
кої
сфери діяльності

Національне
об’єднання
роботодавців
сфери послуг

Національне
об’єднання
роботодавців
бюджетної
сфери діяльності

Національне
об’єднання
роботодавців

сфери малого
бізнесу

Обласні організації і об’єднання роботодавців

Малюнок 2. Модель структури представницьких органів роботодавців які
мають повноваження як сторони соціального діалогу на національному рівні.
ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ РОБОТОДАВЦІВ

Обласна
організація
роботодавців
промислововиробничої
сфери діяльності

обласна
організація
роботодавців
сільськогосподар
ської
сфери діяльності

Обласна
організація
роботодавців
сфери послуг

Місцева
організація
роботодавців
промислововиробничої
сфери діяльності

Місцева
організація
роботодавців
сільськогосподар
ської
сфери діяльності

Місцева
організація
роботодавців
сфери послуг

Обласна
організація
роботодавців
бюджетної сфери
діяльності

Місцева
організація
роботодавців
бюджетної сфери
діяльності

Обласна
організація
роботодавців

сфери малого
бізнесу

Місцева
організація
роботодавців

сфери малого
бізнесу

СУБ’ЄКТИ ДІЯЛЬНОСТІ, УПРАВЛІННЯ І ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В СФЕРІ ДІЇ ОРГАНІЗАЦІЙ
РОБОТОДАВЦІВ

Малюнок 3. Модель структури представницьких органів роботодавців які
мають повноваження як сторони соціального діалогу на регіональному рівні.
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Таблиця 2.
Головні напрямки господарської діяльності.
Головні напрямки
господарської діяльності

ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Видобування кам'яного вугілля, лігніту і торфу
Харчова промисловість і переробка
сільськогосподарської продукції
Текстильна, промисловість і пошив одягу
Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки
ПРОМИСЛОВОХімічне виробництво
ВИРОБНИЧНА
Металургія і обробка металів
СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
Виробництв машин і устаткування
Виробництв електроенергії, тепла, газу і води
Будівництво
Транспорт, зокрема:
Залізничний транспорт
Міський і автодорожній
Трубопровідний транспорт
Авіація
Морський
Пошта і зв'язок
Господарства АПК
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
Фермерські господарства
Торгівля
Громадське харчування
Побутові послуги населенню
СФЕРА ПОСЛУГ
Колективні, суспільні і особисті послуги
.Житлово-комунальне господарство та послуги
Асенізація. прибирання вулиць і обробка
відходів
Державне управління
БЮДЖЕТНА
Освіта
СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
Охорона здоров'я, соціальна допомога і соціальне
страхування
Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та
спорту
Банківська діяльність
Малі підприємства
СФЕРА МАЛОГО БІЗНЕСУ
Суб'єкти господарювання , які здійснюють
підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи.
Операції з нерухомістю і послуги юридичним
особам
Потребкооперація
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