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Запропоновано механізм інтеграції соціального діалогу в систему економічних відносин на регіональному
рівні. Обґрунтовано, що впровадження соціального діалогу найбільш релевантне через соціально-трудові відносини, які складаються між економічно-активним населенням, представниками бізнесу та регіональними органами влади. Визначено, що каталізатором запропонованого механізму виступають інтереси кожної групи
учасників економічної діяльності, які безпосередньо пов’язані або тісно корелюють між собою. У основу функціонування механізму покладено систему взаємопов’язаних мотивів, принципів, методів, інструментів регулювання та джерел фінансування певних заходів в межах спільної діяльності органів влади, роботодавців, економічно-активного населення для забезпечення ефективної взаємодії, економічного розвитку та соціальної злагоди мешканців території.
Ключові слова: інтеграція, механізм, соціальний діалог, система, економічні відносини, регіон.
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Предложен механизм интеграции социального диалога с системой экономических отношений на региональном уровне. Обосновано, что внедрение социального диалога наиболее релевантно через социально-трудовые
отношения, которые складываются между экономически активным населением, представителями бизнеса и
региональными органами власти. Определено, что катализатором предложенного механизма выступают интересы каждой группы участников экономической деятельности, которые непосредственно связаны или тесно
коррелируют между собой. В основу функционирования механизма положена система взаимосвязанных мотивов, принципов, методов, инструментов регулирования и источников финансирования определенных мероприятий в рамках совместной деятельности органов власти, работодателей, экономически активного населения
для обеспечения эффективного взаимодействия, экономического развития и социального благополучия жителей территории.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Соціальний діалог –
це суспільний процес, який вже не перше десятиліття відомий і нашій країні. Але, як свідчить накопичений досвід у економічній сфері, він носить суто
фрагментарний характер та потребує докорінного
перегляду з метою формування нового механізму
гармонізації самого соціального діалогу з економічним середовищем нашої держави.
Аби системно розглянути проблему інтеграції
соціального діалогу в систему економічних відносин, маємо розуміти його еволюцію у процесах суспільних перетворень. Найчастіше його розглядають
у контексті [1]:
- трансформації національної економічної системи: як інструмент перетворення економічних відносин з адміністративно-командних на ринкові;
- трансформації самої системи ринкових економічних взаємовідносин, у процесі її якісних та
кількісних перетворень;
- як налагоджена взаємодія у вигляді сформованих партнерських взаємовідносин на мікро-, мезота макрорівні.
Якщо розглядати ситуацію в Україні, то фактично маємо справу з другим варіантом суспільного
прояву даного процесу, коли вже сама економічна
система перебудована за принципами ринку, але
суспільство та глобальні вимоги розвитку людства

вимагають від нашої держави переформатування
тих відносин та їх переорієнтації з потреб самої
економіки на соціальні потреби.
Безпосередня та найбільша сфера економічних
взаємовідносин – це відносини у процесі виробництва товарів та послуг між роботодавцем та робітником під наглядом чи за участі державних або регіональних органів влади, так звані соціально-трудові
відносини, які найпростіше відстежити на рівні
регіону. Це, як мінімум, обумовлено особливістю
формування даних статистичних спостережень за
діяльністю суб’єктів економічної діяльності та ринку праці. Тому окреслену проблему варто розглядати саме через призму регіонального розвитку.
Дослідженням особливостей формування та розвитку взаємовідносин між учасниками економічної
діяльності займалося багато як українських науковців, так і вчені, що здійснюють свою діяльність на
пострадянському просторі. Зокрема серед вітчизняних варто звернути увагу на праці Л. Любохинець
[2], О. Шабулого та О. Назарука [3], Є. Чернявської
[4], Я. Бондарчука [5], М. Сорочишина [6], В. Шедякова [7]. На регіональному рівні проблему налагодження соціального діалогу досліджують переважно
фахівці з державного управління, зокрема можна
відзначити роботи Ю. Каплана [8] та О. Кішіньової
[9]. Серед науковців, що здійснюють дослідження за
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даною проблематикою на пострадянському просторі
неможна не згадати А. Пихтельова [10], В. Патрушева та Г. Горбунової [11] та ін.
Огляд публікацій зазначених та інших авторів
свідчить, що не існує єдиного бачення щодо процесу
впровадження соціального діалогу у систему економічних відносин на регіональному рівні. Більшість
досліджень торкається окремих аспектів даної проблеми, потребують узагальнення і визначення єдиного підходу.
Метою дослідження є визначення особливостей
інтеграції соціального діалогу в систему економічних і соціально-трудових відносин на рівні регіону.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Поняття «інтеграція» (від латинського integrum –
ціле) за загальним визначенням означає об’єднання,
взаємозближення будь-яких елементів, що передбачає наявність певного механізму. Взагалі «механізм» - поняття дуже многогранне, його окрім економіки використовують у філософії, юриспруденції,
соціології, державному управлінні. В залежності від
ситуації, кожен науковець трактує його по своєму.
Так, С. Рудницький [12], досліджуючи дану категорію у суспільних науках, зазначає, що різноманітність трактувань даного терміну призводить до розробки абсолютно різних підходів до вирішення тих
чи інших проблем, адже у різних авторів по-різному
співвідносяться поняття «механізм», «етап», «процес».
Серед публікацій у економічній сфері зустрічається точка зору, що механізм – це логічна структура та цілеспрямована послідовність дій органів державного та недержавного управління на взаємовідносини між учасниками економічної діяльності у
процесі виробництва товарів та послуг, для досягнення поставленої мети за умови ефективного використання наявних ресурсів [13].
У контексті досліджуваної проблеми певний інтерес викликає визначення С. Сухачова, яке наводить той самий С. Рудницький [12]. Автор під структурами соціального механізму функціонування
трудових відносин розуміє систему оплати праці,
систему розподільчих відносин, умови праці і шляхи залучення до неї. Безумовно зазначені складові
відіграють важливу роль, але не відображають процес формування соціального діалогу між учасниками соціально-трудових відносин.
Також на увагу заслуговують дослідження С. Мельника [14], який пропонує під механізмом регулювання соціально-трудової сфери розуміти сукупність
послідовних інституційних, організаційно-правових
та економіко-правлінських заходів і засобів регуляторного впливу, які сприяють досягненню потрібного
рівня та якості трудового життя, а також забезпечують інтелектуальне, духовне збагачення, соціальну
стабільність і злагоду у суспільстві. Запропоноване С.
Мельником визначення, мабуть, у найбільшій мірі
відображає, але не повністю відповідає окресленій
проблемі щодо формування механізму інтеграції
соціального діалогу в систему економічних взаємовідносин, яка постійно видозмінюється.
Спираючись на вище викладені визначення можна, зазначити, що механізм інтеграції соціального

діалогу в економічні взаємовідносини має представляти собою систему взаємопов’язаних мотивів,
принципів, методів та інструментів регулювання, а
також джерел фінансування певних заходів в межах
спільної діяльності органів влади, роботодавців,
економічно-активного населення для забезпечення
ефективної взаємодії, економічного розвитку та
соціальної злагоди мешканців території.
У основу формування механізму інтеграції мають бути покладені певні потреби кожної групи
учасників, що трансформуються в інтереси, але для
забезпечення позитивного результату інтереси певної групи мають певним чином корелювати з інтересами інших. Серед безлічі таких інтересів можна
виділити декілька основних, притаманних як для
населення регіону, для представників бізнесу, так і
для регіональних органів влади [2]:
1. Зростання добробуту і рівня життя в регіоні.
Безумовно, найбільш зацікавленими є мешканці
даної території, представники органів регіональної
влади. Меншою мірою за це переживають бізнес
кола, але якщо поглянути на цей пріоритет системно, то і для них така тенденція є вигідною, адже
вона сприяє збереженню робочої сили, та накопиченню людського капіталу, формуванню платоспроможного попиту, тощо.
2. Забезпечення балансу між економічною ефективністю діяльності суб’єктів господарювання та
соціальним розвитком території. Дійсно, такий баланс перш за все потрібен роботодавцям, але у ньому зацікавлені і місцева влада і представники найманих працівників і населення регіону загалом.
Адже перевага будь-якої чаші на умовних вагах
нашкодить всім групам без винятку.
3. Мотивація до праці, підвищення якості трудових ресурсів та як наслідок конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. Мотивація до праці
важлива перш за все для місцевих органів влади, у
цьому зацікавлене також населення регіону, як наслідок, в результаті накопиченого трудового досвіду
підвищується якість та конкурентоспроможність
власників бізнесу.
4. Взаємна соціальна відповідальність всіх учасників економічної діяльності, зокрема у сфері соціально-трудових відносин, яка гарантуватиме: для населення – реалізацію їх конституційних прав та забезпечення умов для особистісного розвитку, для
регіональної влади – своєчасну сплату податків і
задовільний стан навколишнього середовища, для
роботодавців та підприємців – сприятливі умови
ведення бізнесу та підвищення продуктивності праці.
Таким чином, доведено, що для кожного учасника економічних відносин є певні інтереси, поєднані з
інтересами інших груп. Саме ці інтереси трансформуються у основні мотиви участі у механізмі і спонукають владу, бізнес та громаду до активної взаємодії задля забезпечення спільних потреб, або потреб кожної групи, які тісно корелюють між собою.
На рис. 1. представлено механізм інтеграції соціального діалогу в систему економічних відносин.
Розглянемо детальніше всі складові представленого
механізму.
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Інструменти взаємодії: регіональні програми та
регіональні стратегії розвитку, регуляторні акти,
регіональні (галузеві) угоди
Джерела фінансування: державний бюджет, регіональний бюджет
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Допоміжні інституції: профспілки, громадські
об’єднання

Методи взаємодії: проблемно-орієнтовані, приватні, ситуативні.

Принципи взаємодії: обов’язковість, достатність,
обумовленість.

Мотиви участі: підвищення рівня а якості власного життя

Наймані працівники, підприємці, (економічноактивне населення)

Рисунок 1 – Механізм інтеграції соціального діалогу в систему економічних відносин на регіональному рівні

Допоміжні інституції: об’єднання роботодавців

Методи взаємодії: непрямої взаємодії, системні, проблемно-орієнтовані.

Принципи взаємодії: обов’язковість, достатність, обумовленість, збалансованості

Мотиви участі: економічна стабільність та
забезпечення суспільної репутації підприємства

Соціальне
партнерство на
регіональному
рівні

Інструменти взаємодії: регіональні програми та
регіональні стратегії розвитку, регуляторні акти,
регіональні угоди
Джерела фінансування: державний бюджет, регіональний бюджет, кошти міжнародних донорів

Допоміжні інституції: Регіональні відділення національної
служби посередництва і примирення

Принцип взаємодії: обов’язковість

Інструменти взаємодії: трудові угоди, колективні договори, регіональні угоди про співпрацю,
усні домовленості; системи оплати праці, системи стимулювання
Джерела фінансування: власні кошти роботодавців, благодійні кошти, власні кошти населення
регіону, кошти міжнародних донорів

Методи взаємодії: загальносистемні, програмні, непрямої взаємодії

Регіональні органи влади
Мотиви участі: соціальна безпека та соціально-економічний розвиток регіону

Роботодавці

Принципи взаємодії: достатність, збалансованості

Допоміжні інституції: Національна служба посередництва і
примирення
Джерела фінансування: державний бюджет
Інструменти взаємодії: державні програми та стратегії розвитку, нормативно-законодавчі акти.

Національні органи влади

Методи взаємодії: загальносистемні, проблемно-орієнтовані, ситуативні

Мотиви участі: соціально-економічний розвиток держави
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Незважаючи на той факт, що найбільш щільний
процес комунікації між учасниками економічної
діяльності відбувається на регіональному рівні, у
викладеному механізмі представлено опосередковану участь органів державної вдали на регіональному
рівні. Мотиви участі держави у налагодженні соціального діалогу у контексті економічної діяльності
регіону – це стабільність та сталий соціальноекономічний розвиток країни вцілому. На сьогоднішній день, враховуючи процеси децентралізації,
національні органи влади мають діяти на принципах
достатності та збалансованості. Принцип достатності декларує, що вплив держави на процеси регіонального розвитку відбувається тільки у тих випадках,
коли мова йде про стратегічно важливі проблеми
(наприклад, пріоритетні галузі виробництва). Принцип збалансованості передбачає, що держава враховує інтереси всіх регіонів та здійснює регулювання
та підтримку саме на тих територіях, де це найбільш
необхідно. Виходячи з зазначених принципів, визначаємо основні методи опосередкованої взаємодії:
загальносистемні проблемно-орієнтовані (спрямовані на вирішення конкретних завдань у певній сфері чи галузі) та ситуативні (покликані здійснювати
оперативний вплив з метою вирішення або вже наявної гострої проблеми, або з метою її попередження). Серед допоміжних інституцій, які можуть долучатися до процесу співпраці та врегулювання конфліктних ситуацій належить Національна служба
посередництва і примирення, яка була створення
саме з метою вирішення конфліктних ситуацій між
роботодавцями та найманими працівниками ще у
1998 році Указом Президента України № 1258/98 від
17 листопада 1998 року. Основні інструменти впливу держави на регіональні взаємовідносини учасників економічної діяльності – це програми та стратегії
розвитку, а також нормативно-законодавчі акти, що
регламентують діяльність регіональних органів
влади, роботодавців та економічно-активного населення регіону. Основне джерело фінансування –
державний бюджет, з якого перераховуються дотації
та субвенції для регіону (якщо у цьому є потреба).
На рис. 1 блок державної влади представлено у верхній частині схеми у пунктирному графічному елементі, це пов’язано з тим, що опосередковане втручання державних органів влади відбувається тільки
за необхідності; без нагальної потреби у таких діях
учасники економічних відносин налагоджують соціальний діалог самостійно.
Більш активну участь у процесі поєднання економічної діяльності та соціального діалогу відіграють регіональні та місцеві органи влади. Основним
мотивом їх участі у даній взаємодії є соціальна безпека та соціально-економічний розвиток регіону.
Головний принцип взаємодії – це обов’язковість,
який передбачає неможливість керування регіоном
без порозуміння між органами влади, представниками бізнесу та громади, тому конструктивний діалог – це обов’язкова умова успішності регіональних
органів влади. До методів взаємодії, які використовуються, належать, перш за все, непрямі методи, а
саме: діагностика соціально-економічного середовища та соціально-психологічного стану мешканців

регіону, результати якої представляють інформацію
щодо ситуації у економічних та громадських колах
регіону. До інших також належать загальносистемні
програмні методи взаємодії, тобто такі, що забезпечують комплексний підхід та багатоваріантність
сценаріїв виходу з проблемної ситуації. Допоміжною інституцією для гармонізації соціального діалогу між внутрішніми та економічними взаємовідносинами регіону є регіональні відділення національної служби посередництва і примирення. Інструментами взаємодії регіональних органів влади з майбутніми партнерами (роботодавцями та економічноактивним населенням) мають стати регіональні програми та стратегії розвитку, а також регіональні чи
галузеві угоди про співпрацю. Основне джерело
фінансування заходів – державний та регіональний
бюджет. Варто також звернути увагу на той факт,
що інструменти та джерела фінансування заходів
щодо розвитку гармонійних взаємовідносин з кожною групою учасників (або їх представників) можуть бути різними у той самий проміжок часу, тому
на рис. 1, вони представлені окремими графічними
елементами (стрілками).
Наступний учасник економічних взаємовідносин
– це роботодавці, або власники бізнесу. Це ключові
граки від діяльності яких залежить благополуччя як
їх найманих працівників так і території вцілому.
Основні мотиви, які спонукають представників бізнесу до взаємодії – це власне економічна стабільність (прибутковість) діяльності підприємства та
забезпечення його позитивної суспільної репутації,
тобто позитивного гудвілу. Цього можливо досягти
тільки за умови соціально відповідальної діяльності
(по відношенню до власних найманих працівників
та оточуючого середовища компанії), що є результатом конструктивного соціального діалогу. Принципи, якими керуються власники бізнесу – це
обов’язковість (тобто соціальний діалог з представниками владних структур та населення є невід’ємним елементом успішності будь-якого бізнесу), достатність (передбачає що зазначена соціальним діалогом взаємодія має відповідати потребам
самого підприємства), обумовленість (регламентує
законодавчо закріплені умови соціальної взаємодії),
збалансованість між економічними інтересами власників та соціально-економічними потребами населення регіону. Серед методів, які найчастіше використовуються представниками бізнесу можна відзначити методи непрямої взаємодії (діагностика
внутрішнього та зовнішнього середовища компанії),
системні та проблемно-орієнтовані методи, які тісно
корелюють з діяльністю регіональних (а за необхідності – державних) органів влади. Допоміжними
інституціями, які представляють інтереси бізнесструктур, виступають різноманітні об’єднання роботодавців, які відстоюють інтереси саме цієї групи
учасників. Серед інструментів взаємодії варто відзначити, перш за все, - колективні договори та індивідуальні трудові угоди, усні домовленості між керівниками та підлеглими, наявні системи оплати праці
та стимулювання працівників, а також регіональні
угоди про співпрацю між органами влади, бізнесом
та громадою. Основні джерела фінансування влас-
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ників бізнесу для реалізації соціального діалогу – це
власні кошти (прибуток) підприємств, кошти міжнародних донорських організацій.
Остання група учасників економічних взаємовідносин, що фігурує у запропонованому механізмі,
– це економічно-активне населення регіону, перш за
все, наймані працівники та приватні підприємці, які
так чи інакше співпрацюють з місцевими органами
влади та підприємствами регіону. Головний мотив
цієї категорії учасників – підвищення рівня та якості
власного життя, забезпечення розвитку власної особистості. Принципі взаємодії, якими керується економічно-активна
частина
громади,
–
це
обов’язковість, достатність та обумовленість, змістовну сутність яких вже роз’яснено вище. Допоміжні інституції, які захищають права пересічних мешканців регіону, представлені профспілковими організаціями та іншими громадськими об’єднаннями,
що мають за мету підвищення рівня та якості життя
певних категорій населення регіону. Інструменти
впливу, чи взаємодії, які використовують представники населення, багато в чому збігаються з тими, що
використовують роботодавці, серед них: трудові
угоди, колективні договори, регіональні угоди про
співпрацю, усні домовленості на рівні керівництва
та голови профспілкової організації підприємства.
До фінансових джерел, якими користується населення у процесі формування соціального діалогу
слід відносити їх власні кошти (членські внески на
розвиток профспілок чи інших громадських організацій), а також кошти благодійників та міжнародних
донорських програм регіонального та місцевого
розвитку, які, також, найчастіше співпрацюють з
громадськими організаціями.
Двостороння стрілка між роботодавцями та найманими працівниками демонструє, що вплив на
іншу сторону переговорного процесу може здійснюватися з обох боків, під впливом мається на увазі як
інституційна так і фінансова складова.
Центральний блок представленого механізму,
який відображено пунктиром, – це перспектива
успішного впровадження соціального діалогу у
контексті розвитку системи економічного взаємовідносин регіону. Соціальне партнерство, побудоване на принципах трипатризму – це ідеальний варіант, до якого має прагнути кожна регіональна економічна система. Формування соціального партнерства на регіональному рівні забезпечить у подальшому гармонізацію національних інтересів в контекстів інноваційного, соціально-орієнтованого
розвитку України [15].
ВИСНОВКИ. За результатами проведеного дослідження визначено особливості інтеграції соціального діалогу в систему економічних відносин регіону, які відображено у вигляді механізму, що дозволяє:
1. Означити чіткі рекомендації щодо дій кожного учасника економічних відносин на регіональному рівні.
2. Обґрунтовати необхідність впровадження
соціального діалогу для кожної групи учасників
через мотиви, які надають первинний поштовх для
початку процесу комунікації.

3. Виокремити конкретні джерела фінансування спільних дій, наявність яких, має гарантувати
реалізацію реальних спільних заходів у чітко визначені строки.
Дотримання зазначених рекомендацій щодо побудови механізму інтеграції соціального діалогу в
систему економічних відносин, яка зараз активно
трансформується, дозволить максимально наблизити регіональне співтовариство до взаєморозуміння і
бажаного стану соціального партнерства для забезпечення власного сталого розвитку та стабільного
розвитку усієї країни.
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Purpose. To define the integration features of social dialogue into the system of economic and social-labour relations at the regional level. Methodology. To achieve the goal in the research process, the following methods have been
applied: theoretical generalization and comparison (for disclosure of the essence, comparison of existing approaches to
the definition of "mechanism" concept); abstract-logical (for definition of the basic common interests of economic activity participants); analysis and synthesis (when forming the conceptual mechanism scheme of integration of social
dialogue with the economic relations system at the regional level), Findings. The existing approaches have been analyzed and the integration mechanism of social dialogue and economic relations system at the regional level has been
proposed. It is substantiated that introduction of social dialogue is most relevant due to social and labor relations, which
are formed between economically active population, representatives of business and regional authorities. It is determined that the catalyst of the proposed mechanism is the interests of each group of participants in economic activity,
which are directly related or closely correlated with each other. Originality. It has been determined that the integration
mechanism for social dialogue and economic relations should be a system of interrelated motives, principles, methods
and regulatory tools and also sources of funding for certain activities within the framework of joint activities between
the authorities, employers, economically active population for ensuring effective interaction, economic development
and social cohesion of the territory inhabitants. Practical value. Proposed mechanism is relevant for any oblast of our
country, and its substantiated components provide clear instructions concerning establishment a process of interaction
between the participants from each group of future partners at the regional level. Conclusions. Adherence of these
recommendations about construction of integration mechanism for social dialogue within the system of economic relations, which is actively transforming now, will help to bring the regional community as close as possible to the mutual
understanding and the desired state of social partnership to ensure its own sustainable development and sustainable
development of the entire country.
Key words: integration, mechanism, social dialogue, system, economic relations, region.
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