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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА
ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Прагнення України рухатись шляхом Європейської інтег-

рації значним чином актуалізує питання забезпечення належ-
ного рівня якості життя населення України. Важко заперечу-
вати, що забезпечення високого рівня якості життя значною
мірою залежить від ефективності державного регулювання
якості життя. Проте в світлі останніх подій значно актуалізуєть-
ся необхідність залучення всіх зацікавлених сторін до процесу
регулювання якості життя. Важливим елементом забезпечен-
ня такої взаємодії є налагодження взаємовигідних відносин між
органами державної влади та бізнесом у сфері регулювання
якості життя, що реалізується через соціальне партнерство.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед науковців, які досліджували проблеми якості життя,

необхідно виділити А. Маслоу [1], Д.Ж. Маркович [2], Е. Фрома
[3]. Серед російських та вітчизняних вчених це питання дослід-
жували: С. Айвазян [4], В. Бобков [5], В. Жеребін [6], Ю. Круп-
нов [7], Е. Лібанова [8] та інших. В основному увага більшості
науковців прикута до проблем розробки дієвих механізмів та
інструментів впливу орієнтованих на формування високого
рівня якості життя населення та забезпечення соціального за-
хисту населення. Проте проблема налагодження системи ефек-
тивних взаємовідносин між органами державної влади та бізне-
сом залишаються не достатньо розробленими.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Цілями даної статті є: визначення передумов налагоджен-
ня дієвої взаємодії між органами державної влади і бізнесом в
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питаннях регулювання якості життя населення, виокремлення
основних напрямків налагодження ефективної взаємодії між
органами державної влади та бізнесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ
Соціальне партнерство є особливий вид суспільних відно-

син і закономірний результат розвитку соціально орієнтованої
економіки в той же час воно є важливим індикатором економі-
чного та соціального розвитку суспільства. У розвинутому
суспільстві з ринковою економікою виникає необхідність пере-
ходу до соціально-партнерських відносин, що зумовлено цілим
рядом економічних та соціальних причин [8].

Соціальне партнерство як наукова категорія характери-
зується багатоаспектністю, різносторонністю та широтою ро-
зуміння й трактування. Оскільки воно може бути представлене
в багатьох сферах суспільних відносин, то його різноманітні
визначення розкривають ту сторону соціального партнерства,
що вирішує конкретну проблему. Соціальне партнерство трак-
тується у вузькому, широкому та найширшому сенсах.

1. У вузькому сенсі — це прояв партнерських відносин у
соціально-трудовій сфері між працедавцями (підприємцями,
якщо це приватна сфера, і адміністрацією, директоратом
підприємства в інших сферах), об'єднаннями працівників і дер-
жавними органами. Деколи сюди відносять пов'язані з соціаль-
но-трудовими політичні та економічні відносини.

2. У широкому сенсі — це партнерство соціальних груп;
міжсекторна взаємодія між третім сектором (недержавні орган-
ізації), державою і бізнесом.

3. У найширшому сенсі — процес формування соціальної
держави, досягнення суспільного діалогу, злагоди [8].
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З іншого боку, соціальне партнерство є передумовою, за-
собом досягнення соціальної солідарності в країні, є системою
вирішення конфліктів в різних галузях життєдіяльності, видом
погодження інтересів суб'єктів партнерства, що гарантує їхню
конструктивну спільну діяльність.

Вихідні умови виникнення і розвитку системи соціального
партнерства в Україні суттєво відрізняються від інших країн
такими особливостями:

— Україна тривалий час була охоплена глибокою і гострою
соціально-економічною кризою, що негативно відображається
не лише на соціальному розвитку, але і на рівні довіри між бізне-
сом та органами державної влади;

— недостатній рівень розвитку ринкових відносини та інсти-
тутів, які є необхідною умовою поширення соціального парт-
нерства ще лише формуються в нашій країні, а соціальна орієн-
тація ринкової економіки є скоріше декларацією, ніж фактом;

— значний рівень майнового розшарування населення,
сильно поляризована соціальна структура;

— високий рівень корупції в Україні (144 місце за ІСК),
відповідно державні органи не захищають інтереси бізнесу, в
свою чергу бізнес не дотримується законів;

— поширеність класу "псевдо власників" — працівників, які
володіють невеликими пакетами акцій і не можуть вплинути на
діяльність. Реальна влада знаходиться в руках керівництва, яке,
хоча й не має у розпорядженні контрольного пакета акцій,
цілком визначає політику підприємств, як наслідок неузгод-
женість особистих інтересів керівництва і соціально-економіч-
ної ефективності діяльності підприємств.

— несформованість суб'єктів соціального партнерства та
їхніх представників. Усі партнери (держава, працівники, робо-
тодавці) були й раніше, однак на ділі вони були елементами
єдиної адміністративно-планової системи. За умов кризи, без-
робіття, зубожіння працюючого населення працівники (навіть
об'єднані профспілками) не можуть реально протистояти ро-
ботодавцям, серед яких наймогутнішим є держава;

— держава, виступаючи одночасно з трьох позицій — влас-
ника, адміністратора і гаранта інтересів громадян — сьогодні
не захищає найманого працівника. Зокрема це проявляється у
наднизьких рівнях оплати праці (в тому числі висококваліфіко-
ваної) на державних підприємствах (передусім у галузях осві-
ти, культури, охорони здоров'я, науки);

— значна частка "тіньової" економіки в Україні також не
сприяє розвиткові соціального партнерства. На "тіньових"
підприємствах, як правило, недотримуються норми трудового
законодавства, не сплачуються податки, не реєструються тру-
дові угоди і т. ін.;

— недосконалість українського законодавства з питань
соціального партнерства;

— надмірне звуження предмету діалогу, який не виходить
за рамки соціально-трудових відносин. В Україні підвищення
дієвості соціального діалогу можливе лише, в разі охоплення
ним більш широкого кола питань, які стосуються стратегічних
орієнтирів розвитку вітчизняного бізнесу, усвідомлення тісно-
го зв'язку цього розвитку з умовами та результатами трудової
діяльності його працівників, а відтак і якості життя.

Все зазначене вище обумовлює необхідність виокремлен-
ня конкретних напрямів розвитку соціального партнерства в
сучасних умовах. Одним із дієвих механізмів розвитку соціаль-
ного партнерства може стати механізм соціального замовлен-
ня, тобто, комплекс процедур, орієнтованих на розв'язання про-
блем соціального розвитку, що реалізуються державними орга-
нами через залучення на конкурсній основі громадських і при-
ватних організацій та органів самоорганізації населення, що
зазвичай використовується з метою підвищення ефективності
використання бюджетних коштів для вирішення соціальних
проблем, залучення додаткових ресурсів до соціальної сфери,
підвищення адресності та масового надання соціальних послуг,
адекватного перерозподілу соціальної відповідальності між вла-
дою та громадою, що в кінцевому випадку зумовлює зростання
довіри населення до влади та підвищення якості життя насе-
лення.

Зазначене зумовлює необхідність реалізації механізму со-
ціального замовлення, спрямованого на співпрацю з недержав-
ними організаціями, який забезпечуватиме зростання ефектив-

ності налагодження та здійснення міжсекторної взаємодії щодо
вирішення проблем регулювання якості життя.

Перспективним напрямом переходу від соціального діало-
гу органів державної влади та бізнесу до економічного є забез-
печення розвитку державно-приватного партнерства.

Формування та розвиток механізму державно-приватного
партнерства в Україні повинен базуватись на загальноприйня-
тих у світовій практиці принципах таких, як інтереси держави є
пріоритетними (держава є замовником проекту і формує головні
правила співпраці з бізнесом); ефективний розподіл загроз між
учасниками, тобто загрози повинні регулюватись тим учасни-
ком, який зможе ефективно і швидко його мінімізувати; пол-
ітичні гарантії держави, що гарантуватиме реалізацію спрямо-
ваної державної політики, що слугуватиме базою для вирішен-
ня усіх дискусійних питань, що з'являються у ході реалізації
заходів державно-приватного партнерства; принципи прозо-
рості (суспільство, на вирішення проблем якого орієнтована
діяльність партнерів, має доступ до інформації відносно їх діяль-
ності); принцип партнерства, рівноправний характер відносин
між сторонами.

Діяльність на засадах досягнення інтересів усіх сторін дасть
можливість здобути вигоду усім учасникам міжсекторної взає-
модії:

1. Вигода для органів державної влади: гарантії діалогу між
владою та бізнесом на основі партнерства; реформування існу-
ючих та створення нових робочих місць; зменшення витрат на
надання послуг державою (наприклад, у соціальній сфері);
підвищення інвестиційної активності та підвищення темпів впро-
вадження великих капіталомістких інвестиційних проектів; дієве
управління та застосовування об'єктів державної власності;
зниження фінансових витрат держави; зростання ефективності
функціонування державних інфраструктурних об'єктів; розви-
ток новітніх видів проектного фінансування; підтримка креа-
тивного мислення та використання інноваційних методів управ-
ління в державному управлінні.

2. Переваги для бізнесу: надходження бюджетних коштів до
впровадження проектів державно-приватного партнерства; зву-
ження переліку закритих галузей економіки, наприклад транс-
портної інфраструктури, житлово-комунального господарства і
т. д.; підвищення шансів одержання кредитів від вітчизняних і за-
рубіжних фінансово-кредитних установ під гарантії держави;
спрощення співробітництва з державними дозвільними органа-
ми шляхом участі у заходах державно-приватного партнерства;
зростання значення проекту через участь у ньому держави; ство-
рення позитивного іміджу бізнесу в суспільстві тощо.

3. Переваги для суспільства: зростання рівня якості життя
населення; розвиток соціальної інфраструктури; зростання
якості соціальних послуг тощо.

В процесі формування середовища розвитку соціального та
державно-приватного партнерства як сучасних форм державного
регулювання якості життя населення, раціональним є концент-
рація уваги на формуванні заходів сприяння розвитку соціаль-
ної відповідальності підприємництва. Згідно з даним напрямом
соціальну відповідальність доцільно розвивати згідно з такими
напрямами: соціальна відповідальність перед працівниками, со-
ціальна відповідальність перед населенням регіону, територій, на
яких працюють бізнес-структури, соціальна відповідальність за
здійснення впливу на навколишнє природне середовище та со-
ціальна відповідальність перед споживачами продукції.

Так, соціальну відповідальність перед працівниками
підприємств доцільно зосередити на: забезпечення фундамен-
тальних та трудових прав працівників, дотримання стандартів
організації безпеки праці; гарантування відкритості інформації
про охорону праці та ймовірні загрози здоров'ю працівників;
формування умов праці, безпечних для життя та здоров'я; га-
рантування узгодженості робочих годин максимально встанов-
леним; формування достойних та конкурентоспроможних об-
ставин зайнятості; забезпечення достойної оплати праці, забез-
печення оплати компенсацій та премій; гарантування відтворю-
вального відпочинку, організація культурних і спортивних за-
ходів; підвищення зацікавленості найманих працівників, вихо-
вання командного духу, ціннісно спрямоване управління; зрос-
тання об'єктивізації процесу оцінювання виконання обов'язків;
навчання та розвиток персоналу відповідно до програм програ-
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мам навчання без відриву від роботи для молоді, формування
планів кар'єрного росту працівників; забезпечення соціальної
інфраструктури розвитку персоналу; підвищення об'єктивності
та відкритості розгляду скарг персоналу; унеможливлення сек-
суального насилля, фізичного або психологічного насилля на
робочому місці; забезпечення консультаційної підтримки пер-
соналу, здійснення програм матеріальної та психологічної
підтримки, вирішення житлових проблем і надання послуг; не-
допущення дискримінації співробітників за ознакою ВІЛ-ста-
тусу та забезпечення поінформованості щодо ВІЛ/СНІДу; за-
безпечення підтримки членів сімей працівників; розвиток інди-
відуального страхування; взаємодія з працівниками, що вийш-
ли на пенсію; безпосередняє залучення працівників до справ
громади, спрямування працівників комерційних організацій до
партнерських громадських або державних організацій на заса-
дах збереженням заробітної плати; залучення працівників до
участі у прийнятті управлінських рішень щодо розвитку соц-
іального партнерства; безпеку зайнятості та соціально відпові-
дальну реструктуризацію.

Соціальна відповідальність перед населенням регіону, те-
риторій, на яких працюють бізнес-структури, повинна бути ор-
ієнтована на: гарантування та забезпечення права громадян на
здоров'я та безпеку; гарантування та забезпечення основних
прав людини; підтримка громадських ініціатив; активізація соц-
іально-відповідального інвестування; активізація інвестування
у місцеву економіку шляхом взаємодії з місцевим малим та се-
реднім бізнесом; доброчинну діяльність; фінансування благо-
дійних фондів і організацій; замученість до соціальних програм;
забезпечення гарантій для працевлаштування населення регіо-
ну; створення освітніх перспектив для населення регіону; за-
безпечення зростання якості комунальних послуг та покращан-
ня фізичної та інституційної інфраструктури громади; активна
боротьба з епідемією ВІЛ/СНІДу; захист та обслуговування
культурних цінностей громади; допомогу при стихійних лихах;
аполітичну позиція та утримання від політичної активності.

Зростання соціальної відповідальності за навколишнє при-
родне середовище необхідно гарантувати у таких напрямах:
впровадження та використання енергоефективних матеріалів
та сировини; раціональне користування енергоресурсами; по-
стійне відслідковування кількості відходів та викидів; мініміза-
ція та постійний контроль за викидам шкідливих відходів; раці-
ональне залучення природних ресурсів; залучення підприємниц-
тва до участі у програмах безпеки природного середовища; за-
безпечення інформаційного супроводу серед персоналу та на-
селення; мінімізація негативного впливу процесів виробничої
діяльності на екологічну безпеку; унеможливлення проведен-
ня випробувань на тваринах; постійне відслідковування впливу
на зовнішнє середовище; поступовий відхід від діяльності, що
несе загрози для довкілля; впровадження та популяризація "зе-
лених" технологій; організація транспортних потоків; відмова
від "ГМО" (генетично модифікованих організмів); ефективне ви-
користання матеріалів для упаковки; зменшення рівня шуму,
шкідливих та неприємних запахів, вібрації від виробництва; по-
вторне використання відходів, утилізація відходів з використан-
ням отриманої енергії; сертифікація продукції та органічне мар-
кування.

Забезпечення підвищення соціальної відповідальності пе-
ред споживачами продукції доцільно здійснювати з урахуван-
ням наступних напрямів: гарнтування дотримання культурної
специфіки та культурних потреб споживачів; надійне збережен-
ня конфіденційної інформації про усіх клієнтів; забезпечення і
розвиток прав споживачів; гарантування відкритості інформації
про якість та безпечність продукції (на упаковці); гарантування
безпечності продукту на протязі усіх етапів його життєвого
циклу; дотримання вимог системи соціального маркування; га-
рантування стандартів якості продукції; забезпечення зворот-
нього зв'язку зі споживачами; врахування потреб споживачів з
особливими потребами; спеціальних пропозиціях для спожи-
вачів.

Реалізація зазначеного сприятиме тому, що соціальне парт-
нерство,яке є типом соціальної взаємодії і соціального управ-
ління, стане механізмом його розвитку, особливо коли в сучас-
них умовах державного управління стають під час вироблення
політики соціально-економічного розвитку суспільства та оці-

нки досягнутих результатів основоположними стають критерії
людського розвитку.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, як підсумок хочеться зазначити, що реалізація зап-

ропонованих підходів взаємодії органів державної влади та
бізнесу на базі принципу партнерства, основними механізмами
реалізації якої повинні стати міжсекторне соціальне партнер-
ство, державно-приватне партнерство та соціальна відпові-
дальність бізнесу, дозволить комплексно вирішити проблему
удосконалення системи державного регулювання якості жит-
тя населення.
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