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В роботі розглянуто систему соціального партнерства, як базового  
принципу соціально-трудових відношень в організації.  

Нинішній стан відносин соціальних партнерів у сфері праці в Україні слід 
охарактеризувати як переважання формальних процедур соціального 
партнерства, які не мають вагомих реальних економічних наслідків. Зазначені 
чинники розвитку соціального партнерства потрібно перетворити на конкретну 
програму дій соціальних партнерів. Необхідно розробити концепцію 
соціального партнерства для періоду стабілізації і економічного зростання, які 
розпочалися останніми роками. 

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 процедурах 
на взаємоузгоджених принципах з метою дотримання прав і інтересів 
працівників, роботодавців і держави. 

Суть соціального партнерства полягає в тому, що це специфічний вид 
громадських відносин між різними соціальними групами, прошарками й 
класами, які мають суттєво відмінні соціально-економічні і політичні інтереси. 
Ці різні інтереси не можуть стати однаковими, проте можливе їх поєднання, 
забезпечення певного балансу їхньої реалізації. Становлення й розвиток 
соціального партнерства забезпечується створенням його системи, що являє 
собою складне й динамічне утворення структурно-організаційних елементів 
(суб'єктів, предмета, нормативно-правового забезпечення), форм, ідеології, 
культури, принципів, методів, засобів, тактики, технологій взаємовідносин, 
об'єднаних певним механізмом. 

Основними принципами соціального партнерства в Україні мають бути: 
законність; повноважність та рівноправність сторін та їх представників; 
сприяння держави розвиткові соціального партнерства на демократичних 
засадах; свобода вибору та обговорення питань, які входять у сферу 
соціального партнерства; добровільність і реальність зобов'язань, які 
приймаються сторонами; обов'язковість виконання досягнутих домовленостей; 
відповідальність за виконання взятих на себе зобов'язань; контроль за 
виконанням досягнутих домовленостей. 
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