
суб'єктами господарювання перетворяться із господарсько-організаційних у 

владно-підпорядковані?

Видається, що такий вплив, у числі інших чинників, повинен бути ретельно 

проаналізований перед прийняттям нормативно-правових актів, що 

змінюватимуть повноваження Антимонопольного комітету України.

Яикевич 1.1.,
старший викладач кафедри 

галузевих правових наук НаУКМА

ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Становлення в Україні ринкової моделі трудових відносин передбачає 

формування відносин партнерства та співробітництва між роботодавцями, 

працівниками та державою як основними соціальними партнерами.

Поняття соціального партнерства розглядається переважно у двох 

аспектах, а саме: як економічна категорія та як правова категорія. У літературі 

також висловлюється думка про те, що соціальне партнерство слід розглядати в 

широкому розумінні та вузькому. Водночас визначенню меж поняття 

соціального партнерства сприяє порівняння цього поняття із суміжними 

поняттями.

По-перше, слід зазначити, що національне законодавство містить 

визначення соціального партнерства. Так, у ст. 1 Закону України «Про 

організації роботодавців» від 24 травня 2001 р. зазначено, що «соціальне 

партнерство -  система колективних відносин між найманими працівниками, 

роботодавцями, виконавчою владою, які виступають сторонами соціального 

партнерства у ході реалізації їх соціально-економічних прав та інтересів». 

Автор проекту закону «Про соціальне партнерство» №2173 від 10 вересня 

2002 р. С. Косінов також пропонує соціальне партнерство розуміти як систему 

відносин між працівниками, роботодавцями та виконавчою владою, які
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виступають сторонами соціального партнерства у ході реалізації їх соціально- 

економічних прав та інтересів, спрямованої на врахування інтересів працівників 

і роботодавців шляхом взаємних переговорів, консультацій, у досягненні та 

укладенні сторонами угод, колективних договорів і в прийнятті спільних 

рішень. Проект Трудового кодексу України регулює колективні відносини, 

однак визначення соціального партнерства не дає, а розглядає його крізь 

призму поняття соціального діалогу, так само, як і в Законі України «Про 

соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 р.

Порівнявши ці дефініції, можна зробити висновок, що нині чинне 

законодавство дає неповне, порівняно з тим, що пропонується в проектах 

законів, визначення.

По-друге, дослідники проблем соціально-трудових відносин дають наукове 

визначення соціального партнерства. Так, наприклад, О. А. Грішнова зазначає, 

що соціальне партнерство -  це система взаємозв’язків між найманими 

працівниками, трудовими колективами, професійними спілками, з одного боку, 

роботодавцями та їх об'єднаннями -  з другого, і державою та органами 

місцевого самоврядування- з третього, їхніми представниками та спільно 

створеними органами з регулювання соціально-трудових відносин, які 

(взаємозв’язки) полягають у взаємних консультаціях, переговорах і примирних 

процедурах на взаємоузгоджених принципах з метою дотримання прав та 

інтересів працівників, роботодавців і держави.

Доктринальне визначення соціального партнерства як правової категорії 

передбачає широке і вузьке його розуміння. Так, Г. І. Чанишева висловила 

думку, що у широкому розумінні соціальне партнерство являє собою систему 

взаємовідносин працівників і роботодавців через представницькі органи 

(організації) або через органи соціального партнерства відповідних рівнів за 

участю органів державної влади і органів місцевого самоврядування з метою 

досягнення соціального миру. У більш вузькому розумінні, зазначає 

Г. І. Чанишева, поняття соціального партнерства у сфері праці розглядається у
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трьох аспектах: 1) як один з основних принципів сучасного трудового права; 

2) як система колективних трудових відносин; 3) як правовий інститут.

С. М. Прилипко та О. М. Ярошенко під поняттям соціальне партнерство 

розуміють систему відносин між найманими працівниками, роботодавцями, 

виконавчою владою в процесі реалізації їх соціально-економічних прав та 

інтересів, спрямовану на врахування інтересів працівників і роботодавців 

шляхом взаємних переговорів, консультацій тощо для досягнення й укладення 

сторонами колективних договорів та угод і прийняття спільних рішень.

З наведених положень зрозуміло, що широке розуміння соціального 

партнерства як правової категорії в цілому відповідає поняттю соціального 

партнерства як економічної категорії. Однак, потрібно розуміти, шо економічна 

теорія пов’язує соціальне партнерство переважно з процесом та механізмом 

управління соціально-трудових відносинами, тоді як з юридичної точки зору 

важливим є саме врегулювання та унормування соціально-трудових відносин.

По-третє, соціальне партнерство співвідноситься із соціальним діалогом як 

форма організації соціальних-трудових відносин та механізм їх організації. 

Згідно з положеннями Закону України «Про соціальний діалог в Україні» від 

23 грудня 2011р. №2862-ІУ, соціальний діалог- це процес визначення та 

зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття 

узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси 

працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та 

економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних 

відносин.

Аналіз конвенцій та рекомендацій Міжнародної Організації Праці дає нам 

можливість зробити висновок про нерозривний зв’язок соціального діалогу та 

соціального партнерства. Зазвичай, основною ідеєю у царині колективних 

трудових відносин є соціальний мир через дієвий соціальний діалог між 

соціальними партнерами. Для порівняння, соціальне партнерство в контексті
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Європейського Союзу, як зазначає Роберто Бонвічіні, розуміється як процес 

переговорів та укладення угод між об’єднаннями роботодавців та профспілок.

Таким чином, якщо соціальне партнерство- це система колективних 

відносин між сторонами соціального партнерства, то соціальний діалог -  це сам 

процес побудови цієї системи відносин між сторонами соціального діалогу, 

причому сторонами і соціального діалогу, і соціального партнерства 

виступають на відповідному рівні представники працівників, роботодавців та 

влади. Отже, ці поняття тісно пов’язані між собою, оскільки однією із форм 

здійснення соціального діалогу є колективні переговори з укладення 

колективних договорів і угод, а результатом таких переговорів має стати, 

власне, укладення названих договорів, які є основою системи соціального 

партнерства.

Враховуючи викладене, пропонуємо вказати на категоріальний зв’язок 

понять соціальний діалог та соціальне партнерство, закріпивши в легальному 

визначенні соціального діалогу (ст. 1 ЗУ «Про соціальний діалог в Україні»), що 

«це процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних 

домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу 

(соціальними партнерами), які представляють інтереси працівників, 

роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з 

питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, 

регулювання трудових, соціальних, економічних відносин на засадах’ 

соціального партнерства». Таке визначення більшою мірою відповідатиме 

європейському та міжнародно-правовому розумінню соціального діалогу, що 

сприятиме гармонізації трудового законодавства України із законодавством ЄС.

Пропонуємо також наведене визначення використати і в проекті Трудового 

кодексу України, а також доповнити цей проект визначенням соціального 

партнерства, як однієї із цілей соціального діалогу. Визначення соціального 

партнерства, наведене у законопроекті №2173, слід удосконалити таким 

чином: «соціальне партнерство- це система відносин між найманими 

працівниками (їх об’єднаннями), роботодавцями (їх об’єднаннями).
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виконавчою владою в процесі реалізації їх соціально-економічних прав та 

інтересів, спрямована на врахування інтересів працівників і роботодавців 

шляхом взаємних переговорів, консультацій тощо для досягнення й укладення 

його сторонами колективних договорів та угод і прийняття спільних рішень» та 

доповнити ним книгу шосту «Колективні трудові відносини» проекту 

Трудового кодексу України.
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