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СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕТОД ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

КОНФЛІКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Для врегулювання відносин між керівником та працівниками потрібно 

вдосконалити систему соціального партнерства. Соціальне партнерство являє собою 

взаємовідносини між найманими працівниками та роботодавцями, органами місцевого 

самоврядування та радою трудового колективу, діяльність яких спрямована на 

задоволення їхніх інтересів у формі колективних переговорів та угод. У різних країнах 

соціальне партнерство є важливим і необхідним елементом становлення і розвитку 

ринкової економіки, оскільки в його основі лежить ідея послаблення механізму 

монополії органів державної влади на управління економікою. 

Поширення комп‘ютеризації та автоматизованої системи виробництва 

призводить до зменшення важливості простої (людської) праці та збільшення складної 

(машинної). Такий фактор спричинює зменшення продуктивності праці з боку 

працівника і тому необхідно шукати нові методи для його заохочення. Соціальне 

партнерство – це перш за все відносини між найманими працівниками та власниками 

підприємств у системі ринкових відносин, які здійснюються на основі колективного 

договору. Первинними носіями працівників та роботодавців виступають профспілкові 

комітети, ради, об‘єднання роботодавців, органи виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, які реалізовують делеговані їм повноваження і є сторонами 

колективного договору, конфліктної ситуації чи колективного трудового спору. 

 На сьогоднішній день соціальне партнерство України перебуває на початковій 

стадії розвитку. Основними формами соціального співробітництва можна вважати: 

проведення консультацій, різного роду переговорів, укладання колективних договорів 

та угод, спільне розв‘язання колективних конфліктних ситуацій; залучення до участі в 

роботі соціального партнерства; детальний розгляд та оперативне вирішення претензій 

та розбіжностей; контроль за виконанням роботи; проведення переговорів на 

національному, регіональному, виробничому ( залучення працівників до управління 

виробництвом, участь в розподілі прибутку тощо) рівнях. Ступінь розвитку соціального 

партнерства залежить від: форм управління виробництвом (централізоване, 

децентралізоване), рівня забезпеченості населення, історико – культурного менталітету 

розвитку суспільства. Основними функціями соціального партнерства є: захисна, 

організаційна, миротворча. 

Вдосконалення системи соціального партнерства полягає у покращенні нової 

мотиваційної поведінки суб‘єктів суспільно – ринкових відносин. Це перш за все 

створення таких соціально – трудових взаємозв‘язків, які були б рівноправними в усіх 

формах власності – на землю, на засоби виробництва, капітал та робочу силу; усунення 

факторів, що спричинюють соціальну напругу на підприємстві; зменшення негативних 

наслідків конфліктів в економічній, соціальній та інших сферах. Шляхи досягнення 

мети соціального партнерства можуть нести короткотермінові (приватні інтереси) та 

довготермінові (перспективна мета, яка потребує довготривалого та стійкого 

партнерства) періоди. 

 


