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Анотація. У статті виявлено проблеми формування соціально-трудових відносин в аграрних підпри-
ємствах. Визначено важливу роль соціального партнерства у їх забезпеченні. Обґрунтовано сутність та 
структуру соціального партнерства. Виявлено чинники та визначено умови впровадження. Розроблено пер-
спективи удосконалення соціально-трудових відносин в агросфері на основі соціального партнерства.
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Summary. In the article the problems of formation of socio-labour relations in the agricultural enterprises. Deter-
mined the important role of social partnership in their support. Substantiates the essence and structure of social part-
nership. The factors and the conditions of implementation. Developed prospects for improving social and labor relations 
in the agricultural sphere on the basis of social partnership.
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суб’єктів та інших інститутів щодо вирішення ви-
щевказаних проблем. Це може призвести, на тлі 
зниження рівня зайнятості та життєдіяльності 
сільських жителів, до соціальної нестабільності 
населення сільських територій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пи-
таннями використання трудоресурсного потенці-
алу аграрних підприємств, формування соціаль-
но-трудових відносин в агросфері, соціального 
партнерства та соціальної відповідальності займа-
лися такі зарубіжні та вітчизняні науковці, як 
В. Антошкін, О. Грішнова, М. Ігнатенко, А. Ко-
лот, Е. Лібанова, І. Романюк, О. Шкільов та інші. 
Проте організація соціально-трудових відносин 
на засадах соціального партнерства потребує по-
дальших досліджень та розробок.

Метою статті є виявлення проблем форму-
вання соціально-трудових відносин в аграрних 
підприємствах, визначення важливої ролі соці-
ального партнерства у їх забезпеченні та розробка 
перспектив удосконалення соціально-трудових 
відносин в агросфері на основі соціального парт-
нерства.

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
сучасних умовах розвитку й функціонування сві-
тової та вітчизняної аграрної сфери господарю-
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Постановка проблеми. У сучасних умовах роз-
витку аграрної економіки набувають актуальності 
проблеми, що виникають у її соціально-трудовій 
сфері, розподілі матеріальних благ, соціальній 
справедливості. Йдеться про забезпечення повної 
(продуктивної) зайнятості, збереження та розви-
ток трудового потенціалу, підвищення життєвого 
рівня сільського населення, оптимізацію відно-
син між працею і капіталом на принципах соці-
ального паритету та відповідальності (соціального 
партнерства). Обґрунтування шляхів вирішення 
означених проблем є особливо актуальним для 
підприємств як основних суб’єктів господарю-
вання агросфери країни. Це пов’язано з тим, що 
вітчизняна теорія формування і розвитку системи 
соціально-трудових відносин в ринкових умовах 
господарювання знаходиться на етапі становлен-
ня та удосконалення.

Аналіз сучасних відносин соціально-трудової 
сфери аграрних підприємств демонструє відсут-
ність погодженості інтересів між великими ро-
ботодавцями та найманими працівниками, орен-
додавцями й орендаторами земельних ділянок, 
агроформуваннями і сільськими громадами. Він 
вказує на невизначеність та недостатність ролі 
держави і недосконалість механізму дій названих 
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вання глибока і довготривала економічна криза 
спричинила загострення не тільки ресурсних про-
блем та проблем продовольчої безпеки. Спостері-
гається загострення й соціальних суперечностей 
на селі, маргіналізація значної частини сільського 
населення, деградація розвитку або депресивний 
стан сільських територій. При цьому національна 
модель соціального діалогу через те, що зростан-
ня соціальної нерівності та напруги в суспільстві 
породжує велику кількість проблем у соціально-
трудовій сфері [1, с. 116], виявилася недостатньо 
ефективною. На це вказує високий рівень безро-
біття на селі, самозайнятість значних мас насе-
лення, еміграція у пошуках роботи при одночас-
ному зростанні агрохолдингів та інших великих 
аграрних корпоративних структур з надприбутка-
ми та високим рівнем концентрації виробництва 
і капіталів, значні ризики ведення фермерських 
господарств та ін.

На нашу думку, дієвим засобом вирішен-
ня протиріч, що виникають у агросфері з при-
воду соціально-трудових відносин, є соціальне 
партнерство. Воно визначається як сукупність 
тристоронніх взаємовідносин у системі «найма-
ні працівники й профспілки — роботодавці та їх 
об’єднання — державні та місцеві інститути» з 
метою задоволення інтересів кожного з них не на 
шкоду іншим на основі переговорів, примирних 
процедур, угод тощо. Соціальне партнерство, та-
ким чином, демонструє можливість забезпечення 
балансу інтересів найманих працівників, підпри-
ємців і держави на користь усього суспільства.

Основними функціональними завданнями 
соціального партнерства у національному регуля-
торному масштабі визначені забезпечення реалі-
зації соціально орієнтованої економічної страте-
гії та аграрної політики, створення ефективного 
механізму, методів, моделей та інструментів регу-
лювання соціально-трудових і пов’язаних з ними 
економічних відносин. У прагматичній площи-
ні — це проведення колективних переговорів, 
взаємних консультацій, укладення колективних 
договорів та угод з метою досягнення принципів 
соціальної справедливості у розподілі матеріаль-
них благ, запобігання колективних трудових спо-
рів (конфліктів), страйків, демонстрацій і спри-
яння вирішенню соціально-трудових конфліктів. 
У законотворчому відношенні — це удоскона-
лення чинного законодавства про працю, пен-
сійне забезпечення, у сфері соціально-трудових і 
пов’язаних із ними економічних відносин.

Інституційною основою соціального парт-
нерства в Україні є національні законодавчі та 
нормативні акти, які регулюють соціально-трудо-
ві відносини. Це законодавство розроблялося на 
основі ратифікованих Україною конвенцій і реко-
мендацій Міжнародної організації праці (МОП). 

Соціальне партнерство у вузькому розумінні, у 
межах окремих підприємств і організацій, — це 
механізм цивілізованого вирішення соціально-
трудових конфліктів та усунення суперечностей 
між інтересами працівників і власників; суспіль-
ний договір між найманими працівниками і ро-
ботодавцями на основі реалізації прав та інтересів 
названих сторін [2, с. 226]. Укладання колектив-
них договорів і угод є важливим елементом со-
ціального партнерства на рівні аграрних підпри-
ємств.

В узагальненому розумінні предметом соці-
ального партнерства може бути будь-яке питан-
ня соціально-економічного змісту в суспільному 
житті, щодо якого соціальні партнери вважають 
за потрібне досягти згоди [3, с. 85]. До сфери со-
ціального партнерства входять: досягнення кон-
сенсусу з питань забезпечення зайнятості, ство-
рення додаткових робочих місць; застосування 
найманої праці з дотриманням техніки безпеки, 
вимог з охорони здоров’я працівників у процесі 
праці, оплати праці й забезпечення відтворюваль-
ної і стимулювальної функцій заробітної плати; 
забезпечення нормального режиму праці й відпо-
чинку; забезпечення права працівників на участь 
в управлінні працею на підприємстві, в розподілі 
прибутку для забезпечення соціальної діяльності 
підприємства, у вирішенні колективних трудо-
вих спорів тощо. У сучасних умовах його реаліза-
ція значно ускладнилася через наявність значної 
кількості біженців, переміщених осіб, необхід-
ність працевлаштування переселенців, учасників 
АТО, інвалідів та ін., чинники, спричинені ризи-
ками національної безпеки.

У цих складних умовах вирішальне значен-
ня має дотримання принципів або правил здій-
снення соціального партнерства. До основних 
принципів соціального партнерства, отже, відно-
сяться: дотримання норм законодавства; повно-
важність представників сторін; рівноправність 
сторін у свободі вибору й обговорення питань, 
які складають зміст колективних договорів, угод 
і відносин; добровільність сторін у прийнятті на 
себе зобов’язань оплати та умов праці, досягнен-
ні її продуктивності тощо; систематичність конт-
ролю і відповідальність за виконання зобов’язань, 
їх моніторинг, санкції за порушення та мотивацію 
дотримання.

З метою недопущення кризи соціально-тру-
дових відносин на підприємствах агросфери до-
цільно постійно здійснювати моніторинг чинни-
ків, що визначають загальний стан досить рухомої 
та нестійкої системи соціального партнерства. 
Для цього доцільно використовувати низку кіль-
кісних та якісних індикаторів, рейтингів, критері-
їв [4, с. 22]. Важливо мати відповідальних фахівців 
як на рівні окремих агропідприємств та агрофор-
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мувань, так і на рівні місцевих та регіональних і 
національних владних структур, профспілок, гро-
мадських неурядових організацій тощо.

До кількісних показників, які можна визна-
чити, об’єктивно відносяться: коефіцієнт сталості 
складу працівників, їх представництво у Раді со-
ціального партнерства; ступінь уніфікації робіт на 
підприємстві; відсоток виконання індивідуальних 
планових завдань; середній стаж роботи та плин-
ність кадрів, частка сезонних працівників; рівень 
середньої заробітної плати; якість роботи (якість 
продукції, відсоток незавершеного виробництва); 
кількість неформальних зібрань, протестів, проявів 
незадоволення працівників протягом звітного пері-
оду; відсоток працівників, охоплених профспілко-
вими організаціями; кількість конфліктних ситуа-
цій між працівниками та роботодавцями тощо.

Якісні показники дозволяють з’ясувати іс-
нування та дотримання корпоративної культури, 
традицій агропідприємств, рівень самоуправлін-
ня колективу, дотримання статуту підприємства 
та умов колективного договору, корпоративних 
відносин [5, с. 167]. Уся сукупність перерахованих 
показників дозволяє об’єктивно оцінити існую-
чий стан соціально-трудових відносин і перспек-
тиви розвитку соціального партнерства в умовах 
конкретного аграрного підприємства. Це досить 
важливо для стратегії його подальшого розвит-
ку, своєчасного прийняття коригуючих управ-
лінських рішень, а також здійснення державного 
контролю за діяльністю.

На сьогодні система соціального партнерства 
в агросфері країни не є цілком сформованою та 
досконалою. Традиційними причинами її низької 
ефективності можна вважати:

— нерозвиненість деяких елементів системи 
соціального партнерства (законодавчих, орга-
нізаційних, соціально-економічних тощо) як на 
державному, так і регіональному та місцевому рів-
ні. Так, урядовцям, науковцям та практикам по-
трібно розробити основні законодавчі положення 
формування та діяльності українських інтегрова-
них корпоративних структур на засадах соціальної 
відповідальності й порядку застосування їхнього 
інноваційно-інвестиційного потенціалу у роз-
витку трудоресурсного потенціалу агросфери [6]. 
Держава має приділяти велику увагу розвиткові 
корпоративного законодавства, яке в Україні по-
требує реформування через загрози розширеному 
відтворенню сільського населення та його трудо-
вому й інтелектуальному потенціалам;

— низьку ефективність діяльності профспі-
лок, сільських громад, недержавних організацій 
як первинних ланок захисту інтересів найманих 
працівників. Профспілки або функціонують фор-
мально, або, у переважній більшості випадків, є 
залежними від власників та роботодавців на міс-

цях. Сільські громади також не мають достатньо 
дієвих фінансових механізмів впливу на великих 
землевласників, захисту своїх учасників;

— недосконалість змісту та формальність 
колективних угод, що не охоплюють всі важли-
ві сторони соціально-трудових відносин. Окрім 
того, до процесу колективно-договірного регулю-
вання залучається недостатня кількість найманих 
працівників, а саме підписання колективних угод 
не гарантує їх сумлінного виконання. Це подеку-
ди пов’язано з невмінням і небажанням соціаль-
них партнерів досягати компромісу;

— неспроможність найманих працівників ак-
тивно впливати на формування соціально відпо-
відальної поведінки роботодавців через недостат-
нє знання своїх прав і обов’язків, відповідальність 
сторін, слабкий рівень освіти, зневіру у можли-
вості досягнення соціальної справедливості. Тому 
подальше вдосконалення системи соціального 
партнерства в Україні передбачає необхідність 
розробки організаційно-економічного механізму 
підвищення його ефективності з урахуванням ви-
значених чинників.

Формування дієвого механізму соціального 
партнерства, його майбутнє у вітчизняних агро-
формуваннях багато в чому залежить від того, як 
відбудеться розмежування й становлення інтере-
сів усіх його учасників. Для повноцінного соці-
ального партнерства необхідно, щоб потенційні 
партнери мали достатньо чітко розмежовані ін-
тереси й усвідомлювали їхню відмінність, визна-
вали потребу один в одному і були готовими до 
конструктивної співпраці та розвитку [7].

Державна політика і стратегія соціального 
партнерства в агросфері реалізується державни-
ми інститутами, профспілками та організаціями 
роботодавців переважно із використанням пар-
ламентських механізмів. Вони дозволяють ді-
яти через окремі парламентські групи або фракції 
для лобіювання необхідних законів і внесення на 
розгляд парламенту законопроектів соціального 
значення в межах права законодавчої ініціативи. 
Можна сказати, що в Україні у профспілок та ор-
ганізацій роботодавців абсолютно відсутнє право 
законодавчої ініціативи щодо врегулювання со-
ціально-трудових відносин. Вони можуть і мають 
бути ініціаторами здійснення соціально відпові-
дального агробізнесу.

Головним чинником реформ та інших засобів 
регулювання як великий власник і роботодавець 
стосовно працівників бюджетної сфери села ви-
ступає держава, від імені якої діють органи ви-
конавчої влади на місцях та органи місцевого 
самоврядування. З точки зору реалізації завдань 
соціального партнерства, цей діалог не може бути 
визнаний достатньо ефективним. Це пояснюєть-
ся відсутністю, насамперед, фінансових умов для 
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найбільш повного задоволення інтересів рядових 
працівників. Необхідне винесення за його рам-
ки конфлікту «роботодавець — працівник» і по-
силення відповідальності й зацікавленості робо-
тодавців у виконанні соціальних зобов’язань [8, 
с. 107].

На сьогодні українська держава продовжує 
залишатися значним власником і роботодавцем. 
З іншого боку, вона неефективно використовує 
свої регуляторні інструменти, особливо фінан-
сові. Це спричиняє неефективне та непослідовне 
виконання й фінансове забезпечення нею функ-
цій арбітра між працівниками і роботодавцями в 
агросфері. У зрілих суспільних системах, де діють 
досить потужні профспілки й об’єднання робото-
давців, де існує демократична політична культура, 
держава може відігравати роль спостерігача.

Вона лише як посередник втручається в про-
цес соціально-трудових відносин за необхідності 
їхнього інституційного регулювання. Але це втру-
чання, як правило, є потужним та дієвим. В умо-
вах України держава також поступово приходить 
до розуміння необхідності формування демокра-
тичного механізму регулювання соціально-трудо-
вих відносин і, за рекомендаціями Міжнародної 
організації праці, заради налагодження ефектив-
ного соціального партнерства йде на серйозне 
обмеження своїх функцій. Про це свідчить курс 
реформ, спрямований на децентралізацію влади 
на місцях.

За останні роки у країні, в основному, сфор-
мовано політико-правові засади діяльності орга-
нів виконавчої влади у сфері соціально-трудових 
відносин підприємств агросфери. Визначено їх 
компетенції, механізми та напрями діяльнос-
ті, створено законодавчу базу функціонування 
профспілок та організацій роботодавців. Однак 
усе це не видається достатнім, особливо в контек-
сті комплексного розвитку аграрної сфери еконо-
міки та вирішення соціальних проблем населення 
сільських територій [9, с. 30]. Адже 2/3 трудових 
ресурсів села не зайняті у суспільному вироб-
ництві. Вони характеризуються як самозайняті, 
потенційні або приховані безробітні. Тому акту-
альним є створення профспілками, сільськими 
громадами насамперед та об’єднаннями робото-
давців додаткових механізмів, норм і правил, які б 
дозволяли забезпечувати необхідну компетенцію 
своїх представників у системі органів соціального 
партнерства.

Висновки. Здійснення соціально-трудових 
відносин в сучасних вітчизняних аграрних підпри-
ємствах має відбуватися на засадах соціального 
партнерства. Воно передбачає взаємоузгодження 
специфічних інтересів працівників, роботодав-
ців і держави та досягнення консенсусу в проце-
сі результативного соціального діалогу з приво-

ду забезпечення належних умов для здійснення 
ефективної праці, її оплати, утримання соціаль-
ної інфраструктури на селі, підтримки сільських 
громад, розвитку громадянського суспільства за-
галом. За умови соціального партнерства підпри-
ємеці можуть забезпечити собі стабільне отриман-
ня прибутків, фінансово-економічну стійкість 
та конкурентні переваги агробізнесу, а наймані 
працівники — належну та своєчасну оплату праці, 
якісні в соціально-екологічному сенсі умови жит-
тєдіяльності.

Отже, здійснення ефективної системи со-
ціального партнерства є необхідною умовою 
формування соціально-економічної аграрної по-
літики держави. Це запорука забезпечення еконо-
мічного розвитку аграрних підприємств і соціаль-
ної стабільності сільських територій та регіонів. 
Подальші напрацювання й розробки у цій сфері 
мають бути спрямовані на розвиток теоретичних 
засад і обгрунтування дієвих форм і методів прак-
тичного регулювання соціально-трудових відно-
син в агроформуваннях.
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УДК 336.11:369.223.23 А. А. Постол

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ  
СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРОСФЕРИ

Анотація. Визначено сутність приватно-державного партнерства. Обґрунтовано його переваги у забез-
печенні розвитку інфраструктури агросфери та сільських територій. Виявлено особливості його нормативного 
забезпечення, проблеми й тенденції впровадження. Охарактеризовано ефекти від впровадження форм державно-
приватного партнерства на фінансово-інвестиційному рівні. Розроблено пропозиції щодо його розвитку.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, розвиток, соціальна інфраструктура, агросфера, 
сільські території, сільське населення, соціальний захист, удосконалення.

Summary. It defines the essence of public-private partnerships. Proved its advantages in development of agricul-
tural infrastructure and rural areas. Peculiarities of the legal framework, issues and trends introduction. Characterized 
the effects of the introduction of public-private partnerships in the financial and investment level. Developed proposals 
for its development.

Key words: public-private partnerships, development, social infrastructure, agrosfera, rural areas, rural popula-
tion, social protection, improvement.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах заго-
стрення протиріч в країні, коли все більш наочно 
проявляються тенденції до погіршення еконо-
мічної ситуації та поглиблення фінансової кризи, 
досягнення стратегічних цілей агросфери, відро-
дження та розвитку сільських територій неможли-
во без партнерства державних органів влади з пред-
ставниками приватного бізнесу. Дефіцит бюджету, 
скорочення доходів та видатків державного бю-
джету не дозволяють здійснювати масштабні стра-
тегічні проекти, що лежать в основі високої конку-
рентоспроможності аграрної економіки України.

Це потребує пошуку додаткового позабю-
джетного фінансування. За таких умов набуває 
актуальності питання дослідження сутності дер-
жавно-приватного партнерства (ДПП) як ін-
струменту фінансування й інвестування об’єктів 
соціальної інфраструктури сільських територій 
та агросфери зокрема, визначення форм і спосо-
бів реалізації ДПП відповідно до сучасних умов. 
Це дозволить покращити рівень її фінансування 
й функціонування, сприятиме забезпеченню за-
йнятості сільського населення та підвищення рів-
ня його життєдіяльності.
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