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ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СУЧАСНІЙ КОНЦЕПЦІЇ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Проаналізовано роль інститутів соціального партнерства та соціальної
відповідальності бізнесу в забезпеченні сталого розвитку територій, визнач ено пріоритетні
напрями вдосконалення організаційно-економічних передумов їх розвитку в Україні.
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соціогуманітарна сфера.

The role of institute of social partnership to support sustainab le development of territories is
analyzed. World experience in social partnership is described considering socio -humanitarian sphere
as a sample and including mechanisms of Government’s stimulation to social dialogue.

The model to form social responsibility of business under social audit is offered. The conclusion
social audit can influence efficiency of domestic social institutes and control ling bodies at regional and
nation-wide level is done. Social audit also is able to  coordinate interests of a territorial community,
authorities and business taking into account criteria of a sustainable development.

Priority ways to improve organizational and economic preconditions of development of social
partnership in Ukraine are defined. Particularly it concerns stimulation of wider practice of the
corporate social reporting and introduction of the mechanism of percentage philanthropy.

Key words: sustainable development, social partnership, social responsibility, social-
humanitarian sphere.

Постановка проблеми. Світовий досвід реалізації політики сталого
розвитку свідчить, що її результативність залежить від рівня суспільної
активності та участі громадськості й бізнесу у вирішенні нагальних соціально -
економічних і екологічних проблем. Для цього необхідно запровад ити
ефективні механізми залучення кожного жителя, різних соціальних груп
населення і місцевих громад, неурядових організацій, суб’єктів економічної
діяльності до визначення й укорінення базових цінностей сталого розвитку,
обговорення та прийняття управлінс ьких рішень з питань використання
обмежених ресурсів, а також контролю за їхнім виконанням. У цьому контексті
важлива роль відводиться інститутам соціального партнерства та соціальної
відповідальності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми соціального
партнерства розглядаються науковцями Д. Белом, М. Вебером, К. Поппером.
Соціальне партнерство як складову державної соціальної політики аналізують
Д. Гелбрейт, Н. Гриценко, О. Грішнова, В. Жуков, В. Новіков, О. Палій та ін.
Механізми взаємодії різних суб’єктів у процесі соціального партнерства
досліджують Ф. Гайдуліна, Б. Ільченко, А. Колот, ОТ. Ляшенко, О. Мартякова,
Л. Пашко.

Мета статті – дослідити роль соціального партнерства в забезпеченні
сталого розвитку територій, обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення
організаційно-економічних передумов його становлення в соціогуманітарній
сфері України.
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Виклад основного матеріалу. Соціальне партнерство традиційно
розглядається як особлива форма співробітництва у сфері соціально -трудових
відносин. Експерти Міжнародної організації праці (МОП) визначають його як
механізм, за допомогою котрого підприємці, представники працівників та
уряди розробляють комплекс узгоджених і багатосторонніх дій для вирішення
важливих питань економічної і соціальної політики  в національному масштабі
шляхом пошуку компромісу [1]. У зарубіжній практиці таку систему відносин
прийнято називати трипартизмом. Цей термін охоплює багатосторонні
переговори та консультації, безпосередню участь працівників у прийнятті
управлінських рішень, а також трудові суперечки зі способами їх
урегулювання.

У контексті забезпечення сталого розвитку територій відносини
соціального партнерства доцільно позначити терміном квадратизм, оскільки
тут задіяні чотири основні партнери: індивід (споживач благ) , громадськість за
посередництва відповідних організаційних структур, держава та бізнес, що
взаємодіють між собою з метою вироблення комплексу узгоджених і
багатосторонніх дій шляхом об’єднання їхніх ресурсів.

У світовій практиці в соціогуманітарній сфері  поширені різноманітні
організаційні форми соціального партнерства. Так, в охороні здоров’я набув
розвитку громадський контроль за формуванням і реалізацією державної
політики. Прикладом цього є Громадські ради охорони здоров’я у
Великобританії (Community Health Councils), що являють собою самостійні,
легітимні органи, створені для репрезентації інтересів громадськості на
місцевому рівні. Членів рад висувають місцеві об’єднання й організації
громадян. Такі ради інтегровані в усі структури охорони здоров’я н а конкретній
адміністративній території, мають право перевіряти медичні організації,
відвідувати лікарняні палати, центри здоров’я та клініки [2]. Громадський
контроль є невід’ємним атрибутом громадянського суспільства, а його
відсутність чи мінімальне застосування вказують на нерозвиненість демократії,
відстороненість більшості населення від суспільних процесів.

У сфері освіти соціальне партнерство на різних територіальних рівнях
реалізується за посередництва професійних чи галузевих комітетів, рад тощо,
які об’єднують представників урядових структур, освітніх закладів, проф спілок
і роботодавців, торговельно-промислових палат. Позитивним прикладом є
досвід Нідерландів (Національна організація та регіональні центри з
професійної освіти та навчання), Великоб ританії (Галузеві ради з питань умінь),
Франції (Національна рада з управління професійної освітою) та інших країн [3,
с. 111–120]. Їхніми основними функціями є: розробка національної системи
кваліфікацій і стандартів, кваліфікаційних вимог до спеціалістів , змісту
виробничої практики на підприємствах, прогнозів розвитку ринку праці та
потреби у працівниках; здійснення моніторингу якості навчального процесу та
ситуації на регіональних ринках праці, розробка заходів щодо гармонізації
попиту й пропозиції освітніх послуг відповідно до завдань стратегій
регіонального розвитку; виявлення необхідності введення нових навчальних
спеціальностей; розширення участі навчальних закладів у підвищенні
кваліфікації працівників підприємств – соціальних партнерів; формування та
реалізація спільних проектів в інтересах розвитку територій (тестування нових
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екологічних технологій, матеріалів тощо, навчання студентів роботі на новому
обладнанні, поширення інновацій); залучення позабюджетних коштів.

Для заохочення бізнесу до соціал ьного діалогу використовуються такі
механізми: державні субсидії роботодавцям, що надають місця для
виробничого навчання та практикують навчання на робочому місці; створення в
рамках колективних договорів навчальних фондів, активи яких формуються з
податку на фонд заробітної плати  або за рахунок державних дотацій;
безпроцентні позики для організації курсів перенавчання та перепідготовки
працівників з метою подолання дефіциту кваліфікованих кадрів, а також
розвитку в них навиків творчого мислення для вирішен ня нестандартних
проблем та інше.

На основі аналізу світового досвіду та вітчизняної практики з’ясовано, що
для становлення ефективних організаційних форм соціального партнерства в
Україні доцільно:

 розробити модель і положення про регіональні галузеві р ади з
соціального партнерства за участ ю представників профільних органів влади та
місцевого самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців і
представників окремих підприємств з метою формування регіональних
стратегій сталого розвитку та прогн озів розвитку регіональних ринків на базі
сучасних моделей моніторингу;

 сформулювати типові положення про соціальне партнерство (для
загальноосвітнього і вищого навчальних закладів, медичного закладу та ін.), а
також провести відповідні навчальні тренінги  для керівників таких закладів;

 визначити та включити показники розвитку соціального партнерства в
систему звітності про діяльність зазначених вище закладів, а також у
корпоративну соціальну звітність суб’єктів економічної діяльності.

Удосконалення правових засад соціального партнерства в частині
забезпечення громадського контролю серед іншого потребує:

 прийняття законів України «Про державний контроль», «Про
громадський контроль» з метою створення єдиної системи громадського
контролю, що міститиме уніфі ковані правила його здійснення (слід визначити
перелік сфер, що підлягають контролю, права й обов’язки суб’єктів
громадського контролю, цілі, завдання, форми та методи їх діяльності,
механізми реакції органів влади на результати громадського контролю тощо) ;

 доопрацювання проекту закону України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики, вирішенні питань місцевого значення» (зокрема,
конкретизувати права й обов’язки органів місцевої в лади та суб’єктів
громадянського суспільства щодо проведення консультацій та здійснення
громадської експертизи на всіх етапах реалізації форм громадської участі;
установити коло питань, проведення консультацій з яких матиме обов’язковий
характер; урегулювати порядок фіксації результатів громадської
консультативної участі та проведення громадських експертиз, установити
обов’язки органів і посадових осіб місцевого самоврядування стосовно
результатів розгляду експертних пропозицій та заходів щодо їх реалізації);

 розроблення відомчих нормативних актів, що регулюють створення
організацій громадського контролю в соціогуманітарній сфері. Прикладом
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такого акта є «Положення про громадський контроль за проведенням в Україні
зовнішнього незалежного оцінювання навчальн их досягнень випускників
загальноосвітніх навчальних закладів і зарахуванням до вищих навчальних
закладів», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 284 від
01.04.2008 року.

У рамках дослідження проблем становлення інституту соціального
партнерства в наукових публікаціях обґрунтовується доцільність імплементації
механізмів соціального аудиту, тобто контролю відповідності діяльності
суб’єктів господарювання суспільним нормам з метою виявлення випадків
недобросовісного виконання ними своїх з обов’язань перед суспільством та
інформування інших учасників господарської діяльності. Це, у свою чергу, є
стимулом до реалізації з боку окремого суб’єкта господарювання комплексу
заходів щодо створення позитивної репутації і тісної інтеграції із соціумом на
засадах сталого розвитку, у тому числі з використанням механізмів спонсорства
й меценатства. Наводимо структурно-логічну схему процесу формування
соціальної відповідальності суб’єктів економічної діяльності (рис.).

Рис. Структурно-логічна схема процесу формування соціальної
відповідальності суб’єкта економічної діяльності

Згідно з цією схемою можна виділити такі першочергові завдання щодо
створення інститутів соціального партнерства й відповідальності:

 стимулювання державою запровадження на підприє мствах
корпоративної соціальної звітності, зокрема  надання переваги суб’єктам
господарювання, які практикують регулярне соціальне звітування у вигляді
публікацій загальнодоступного структурованого документа, при відборі
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виконавців державного замовлення на поставки товарів, робіт і послуг для
пріоритетних державних потреб. Для цього необхідно внести відповідні зміни
до Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI від
01.06.2010 та пов’язаних із ним інструктивних матеріалів;

 надання можливості соціально відповідальним підприємствам і
фізичним особам самостійно визначати сферу реалізації частини сплачених
ними податків (наприклад, для потреб навчального закладу, бібліотеки, лікарні,
екологічної організації тощо). Подібна ініціатива у багатьох країнах
реалізується через механізм відсоткової філантропії. Його суть полягає в тому,
що платник має право переадресувати встановлений законом відсоток свого
податку безпосередньо до організації, яка займається вирішенням конкретної
суспільної проблеми. Для цього при поданні річної податкової декларації
заповнюється спеціальний додаток, в якому вказується податковий номер
організації-реципієнта. Напрями спрямування коштів і перелік можливих
одержувачів внесків переважно визначаються законом відповідно до існуючих
національних пріоритетів і сформованої системи суспільно корисних
інституцій. Запровадження відсоткової філантропії в Україні потребує внесення
відповідних змін до ст. 179 «Порядку подання різної декларації про майновий
стан і доходи (податкової декларації)» і ст. 152 «Порядку обчислення податку»
Податкового кодексу України;

– стимулювання бізнесу до пріоритетних інвестицій у соціогуманітарну
сферу й охорону довкілля. Податковим  кодексом України передбачені такі
позитивні зміни: повернення податкових  знижок для благодійних внесків
юридичних осіб-благодійників на користь недержавних неприбуткових установ
та організацій (пункт 138.5.3); скасування податків і зборів, що вимагали
додаткових витрат від благодійників (податку на рекламу, збору за проведення
місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей тощо); скасування
«мінімального порога» для благодійних внесків юридичних осіб у розмірі двох
відсотків прибутку в попередньому році (абзац «а» пункту 138.10.6);
скасування «мінімального порог а» для благодійних внесків фізичних осіб у
розмірі двох відсотків сукупного оподаткованого доходу в попередньому році
(пункт 166.3.2); повернення положення про благодійну допомогу у формі
ендавментів (пункт 170.7.5), звільнення від податку на додану вартість
безоплатної передачі цінних паперів на користь ендавментів (пункт 197.1.15).
Проте чимало проблем ще потребують законодавчого розв’язання, зокрема:
податковий кодекс не встановлює розмір нецільової благодійної допомоги в
єдиній нормі, фактично його на кожен рік в изначають роз’яснення
спеціалізованого державного органу; залишається невнормованою проблема
врахування вартості часу волонтерської праці в діяльності громадських
організацій. У багатьох країнах держава заохочує практику волонтерства
різними методами, у тому числі застосуванням податкової соціальної пільги, до
якої включаються витрати волонтерів, наприклад на найм житла та транспортні
витрати; в окремих випадках волонтерська праця включається до загального
трудового стажу. В цьому разі базою розрахунку може бути розмір оплати
праці волонтера за одиницю часу за місцем його основної роботи (як варіант ,
розмір мінімальної погодинної заробітної плати, визначеної законодавством),
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але з обмеженням кількості часу, вартість якого враховується в податковому
кредиті (наприклад, не більше 16 годин на тиждень);

 упровадження механізмів державного замовлення соціальних послуг та
на виконання соціальних проектів. В Україні соціальне замовлення фактично
реалізується тільки у вигляді конкурсу проектів програм, розроблених
молодіжними, дитячими громадськими організаціями та їх спілками,
організатором якого є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та
підзвітні йому управління обласних і районних адміністрацій. Так а ситуація не
відповідає міжнародному досвіду вико ристання цієї соціальної технології.
Необхідно чітко розмежувати соціальне  замовлення та соціальний грант
відповідно як конкурс виконавців соціальних програм і проектів та як конкурс
власне проектів. Соціальне замовлення є аутсорс инговою технологією і
зводиться до пошуку найбільш ефективних виконавців відомих способів
вирішення конкретної проблеми, наприклад замовлення тих чи інших
екологічних послуг. Для пошуку власне шляхів подолання проблеми
використовується механізм соціального гранта, який розрахований  на відбір
проектних пропозицій щодо способу їх вирішення. Кожна технологія має певне
призначення: соціальне замовлення дасть можливість економити бюджетні
кошти й організаційні ресурси держави за рахунок виконання громадськими
організаціями тих соціальних  функцій, з якими держава не справляється
ефективно; соціальний грант орієнтований на пошук і розробку соціальних
інновацій [4, с. 204–205].

Висновки та перспективи подальших досліджень . Таким чином,
утвердження соціального партнерства як самостійного інс титуту сприятиме
підвищенню організаційної спроможності територіальних громад і бізнесу
вирішувати нагальні проблеми сталого розвитку, налагодженню стратегічних
партнерств у форматі «влада –бізнес–громадськість–особа» з метою
консолідації зусиль і ресурсів.

Важливим і недостатньо дослідженим елементом такого партнерства є
соціальна відповідальність бізнесу, що передбачає формування внутрішнього
кодексу етики, визначення критеріїв відповідальної та неетичної поведінки
суб’єктів економічної діяльності, а тако ж засобів впливу на порушників
кодексу.

Література
1. Кязимов К. Г. Социальное партнерство: практическое пособие по созданию

корпоративного ресурса знаний юридического лица [Электронный ресурс] / К. Г. Кязимов. –
М.: ЭНАС, 2008. – Режим доступа: http://www.litres.ru.

2. Глуховський В. В. Роль громадськості в реалізації прав громадян і пацієнтів у
системі охорони здоров’я: міжнародний досвід створення системи громадської охорони
здоров’я для України / В. В. Глуховський, Н. Г. Гойда // Охорона здоров’я України. – 2003. –
№ 4. – С. 25–30.

3. Олейникова О. Н. Социальное партнерство в сфере профессионального
образования в странах Европейского Союза / О. Н. Олейникова, А. А. Муравьева // Высшее
образование в России. – 2006. – № 6. – С. 111–120.

4. Новий курс: реформи в Україні. 2010 –2015. Національна доповідь / [за заг. ред.
В.М. Гейця та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.


