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ПРОФСПІЛКИ: ПРО БЛЕ МИ ТРАНС ФОР МАЦІЙНИХ ЗМІН 
В УМО ВАХ ГЛО БАЛІЗАЦІЇ

Аналізу ють ся про це си суспільно-політич них транс фор мацій в умо вах гло балізації.
Роз г ля нуті ок ремі ас пек ти інсти туційних та функціональ них змін профспілок в Ук раїні
та Західній Європі. Об грун то ва но не обхідність онов лен ня, ак тивізації діяль ності
профспілко во го ру ху в умо вах транс націоналізації еко номіки, інфор маційно го
суспільства.

Клю чові сло ва: гло балізація, профспілки, транс національні кор по рації,
профспілкові ко мунікації, інфор маційне суспільство. 

Спи вак В.М. Проф со ю зы: про бле мы транс фор ма ци он ных из ме не ний в ус ло ви -
ях гло ба ли за ции

Ана ли зи ру ют ся про цес сы об ще ст вен но-по ли ти че с ких транс фор ма ций в ус ло ви ях
гло ба ли за ции. Рас смо т ре ны от дель ные ас пек ты ин сти ту ци о наль ных и функ ци о наль -
ных из ме не ний проф со ю зов в Ук ра и не и За пад ной Ев ро пе. Обос но ва на не об хо ди мость
об нов ле ния, ак ти ви за ции де я тель но с ти проф со юз но го дви же ния в ус ло ви ях транс на -
ци о на ли за ции эко но ми ки, ин фор ма ци он но го об ще ст ва.

Клю че вые сло ва: гло ба ли за ция, проф со ю зы, транс на ци о наль ные кор по ра ции,
проф со юз ные ком му ни ка ции, ин фор ма ци он ное об ще ст во. 
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Декілька ос танніх де ся тиліть на уковці не до ся га ють спільної дум ки у виз на -
ченні гло балізації. Во на роз гля дається як су то тех но логічний про цес, істо рич не
яви ще все охоп лю ю чо го ха рак те ру, фе но мен, про цес інтер націоналізації світо вої
еко номіки чи про дукт політи ки, що фор мується в пев них політич них ко лах, але
без сумніву має на су час но му пе рехідно му етапі роз вит ку як по зи тивні, так і не -
га тивні ха рак те ри с ти ки. Мас штабність і тем по ральність роз вит ку ос танніх спо -
ну кає до вив чен ня як са мо го яви ща гло балізації, так і йо го си нер ге тич них скла до -
вих. Вод но час по слаб лен ня дер жа ви в еко номічній сфері, три ва ла гло баль на
фінан со во-еко номічна кри за, зро с тан ня кон ку ренції в розміщенні ви роб ництва,
що ве де до погіршен ня еко логічних і соціаль них стан дартів засвідчує, що най мані
працівни ки та профспілки зіткну ли ся з до волі серй оз ни ми вик ли ка ми, вирішен ня
яких по тре бує їх ґрун тов но го вив чен ня. 

Про бле ми ре фор му ван ня профспілко во го ру ху на су час но му етапі но сять ком -
плекс ний, міждис циплінар ний ха рак тер, то му на укові досліджен ня в цій га лузі
ма ють до сить ши ро ко фор мат ний зміст. Важ ли вим на уко вим вне ском у роз робці
да ної про бле ма ти ки є праці за рубіжних і вітчиз ня них дослідників Алексєєва Г. П.,
Бой ка В. Л., Вол ко ва Ю. Є., Гри ба но ва В. А., До ка шен ка В. М., Ки се ль о ва В. Н.,
Мов чан О. М., Міхей чен ко М. А., Неліпи Д. В., Се мигіна Г. Ю., Ту пиці О. Л. та
ін., які у своїх пра цях досліджу ють про бле ми ролі та місця профспілок у су часній
політиці, ре гу лю ван ня соціаль но-тру до вих відно син і пи тан ня участі профспілок
у фор му ванні ме ханізму соціаль но го парт нер ст ва в умо вах рин ко вої еко номіки,
висвітлю ють ас пек ти істо рич ної взаємодії профспілок і політич них інсти тутів в
Ук раїні та в країнах ста лої де мо кратії. Найбільш фун да мен таль но про бле ми
політич ної ак тив ності профспілок роз г ля ну то у на уко вих пра цях Цви ха В.Ф.,
який за клав ос но ви кон цеп ту алізації відно син гро ма дянсь ко го суспільства та
профспілок, ак ту алізу вав у вітчиз няній політичній на уці про бле му співвідно шен -
ня політич но го та соціаль но го в сут ності їх функціону ван ня.

Без на леж ної оцінки профспілок як важ ли вої скла до вої гро ма дянсь ко го
суспільства, аналізу й оцінки їх діяль ності на вряд чи мож ли во сфор му ва ти кон -
цеп ту альні по ло жен ня па ра диг ми май бут ньої соціаль ної дер жа ви, що є над зви -
чай но ак ту аль ним на су час но му етапі суспільно-політич но го роз вит ку. Слід по го -
ди ти ся з дум кою су час них дослідників, які вва жа ють, що гло балізація, бе зу мов но
транс фор мує соціаль ну дер жа ву, але не мож на ли ше в ній вба ча ти при чи ну кри -
зо вих явищ. На стабільність соціаль ної дер жа ви впли ва ють й інші чин ни ки, зо к -
ре ма ак тивність профспілок, впли вовість інсти тутів гро ма дянсь ко го суспільства
то що. Ос нов ни ми про бле ма ми ста нов лен ня вітчиз ня ної мо делі соціаль ної дер жа -
ви Ук раїни є: не сфор мо ваність інсти туціональ но го се ре до ви ща соціаль но го парт -
нер ст ва (відсутність си с те ми де мо кра тич но го кон тро лю за ство рен ням соціаль но-
ефек тив них інсти тутів); відсутність ма со во го се ред нь о го кла су як не обхідно го
еле мен та у розв’язанні су пе реч но с тей між пра цею та капіта лом; роз митість ролі
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дер жа ви як соціаль но го парт не ра; відсутність ініціати ви зни зу, роз рив між ор -
ганізаційни ми рівня ми «звер ху» і «зни зу» з при чин не довіри до політич них і гро -
мадсь ких ор ганізацій, пра во вої не за хи ще ності ни зо вих струк тур, доміну ван ня ко -
рот ко ст ро ко вих цілей на шко ду дов го ст ро ко вим у діяль ності підприємств;
роз’єднаність профспілок із політич них при чин, а та кож роз’єднаність ро бо то -
давців та ін.1 То му ак ту альність об ра ної те ми обу мов ле на не обхідністю пе ре ос -
мис лен ня ролі і місця профспілок у струк турі су час но го суспільства, виз на чен ня
їх пер шо чер го вих та дов го ст ро ко вих за вдань в умо вах гло баль них транс фор -
маційних змін.

Нині профспілки в Ук раїні є найбільш ма со вою гро мадсь кою ор ганізацією в
струк турі політич ної си с те ми і налічу ють по над вісім мільйонів осіб. Це
найбільш чис лен не об’єднан ня профспілковців у Європі. Фе де рація профспілок
Ук раїни є чле ном Міжна род ної кон фе де рації профспілок, яка об’єднує близь ко 20
країн світу, Євро пейсь кої кон фе де рації, За галь ної кон фе де рації профспілок. Зро -
зуміло, що ор ганізо ва ний профспілко вий рух сьо годні – га рантія мож ли вості за -
хи с ту прав пе ред ро бо то дав цем. Але не ли ше за зна чені по каз ни ки ха рак те ри зу -
ють су час ний профспілко вий рух у дер жаві та за її ме жа ми. У зв’яз ку з цим, важ -
ли во, на наш по гляд, відзна чи ти декілька важ ли вих ас пектів. По-пер ше, відбу ва -
ють ся як інсти туційні так і функціональні зміни профспілок на національ но му і
над національ но му рівнях, вик ли кані гли бин ни ми гло баль ни ми про це са ми. По -
слаб лен ня функцій, які мог ли б ви ко ну ва ти профспілки, при зве ло до то го, що в
Ук раїні вже не пер ше де ся тиліття ве деть ся по шук гідно го місця профспілок у
суспільстві. При цьо му ек с пер ти і дослідни ки схо дять ся в дуці, що во ни ма ють
відповіда ти ви мо гам ча су і ста ти інши ми, але не да ють чіткої відповіді яки ми. Се -
ред іншо го вва жається, що важ ли вим у нинішніх умо вах є на ла го д жен ня соціаль -
но го діало гу в дер жаві, соціаль но го діало гу з ор га на ми вла ди, ро бо то дав ця ми,
пра во охо рон ни ми ор га на ми. По-дру ге, важ ли вою особ ливістю профспілок в умо -
вах гло балізаційно го роз вит ку є те, що во ни ви ра жа ють інте ре си не ли ше най ма -
них робітників, а лю дей праці всьо го світу, не про сто лю ди ни (ро бо чої си ли), а
осо би с тості з усім ба гат ст вом її інте лек ту аль них здібно с тей.

Профспілки – до б ровільна гро мадсь ка ор ганізація, що об’єднує робітників,
які пов’язані спільни ми інте ре са ми що до ви ду їх діяль ності як у ви роб ничій, так
і в не ви роб ничій сфе рах, для за хи с ту тру до вих та соціаль но-еко номічних прав і
інте ресів своїх членів. Во ни ви ко ну ють важ ливі для робітни ка, але непідсильні
для однієї лю ди ни функції: участі в ко лек тив них пе ре го во рах, відсто ю ван ня
вигідних для робітників умов праці; підго тов ки та підпи сан ня ко лек тив них угод;
кон тро лю за ви ко нан ням адміністрацією умов ко лек тив ної уго ди та при му шу ван -
ня її ліквіду ва ти по ру шен ня; пред став ництва тру дя щих пе ред адміністрацією, в
дер жав них ор га нах, су дах та ін. Є підста ви го во ри ти про те, що профспілки
послідо вно бо рють ся за ре алізацію пра ва працівників на гідну пра цю, відсто ю -
ють ідею вдо с ко на лен ня си с те ми оп ла ти праці, що є вирішаль ним у си с темі
соціаль но-еко номічних відно син не тільки то му, що сто сується інте ресів ос нов ної
ча с ти ни на се лен ня країни, але й у зв’яз ку з тим, що впли ває на роз ви ток і май -
бутнє еко номічних ре форм у дер жаві. Го ловні за вдан ня, над яки ми пра цює Фе де -
рація профспілок Ук раїни – ство рен ня і збе ре жен ня но вих ро бо чих місць, підви -
щен ня мінімаль ної за робітної пла ти до фак тич но го про жит ко во го мініму му, вста -
нов лен ня розміру ба зо во го та риф но го роз ря ду ЄТС на за ко но дав чо га ран то ва но -
му рівні, по га шен ня за бор го ва ності з ви пла ти за робітної пла ти працівни кам
підприємств та ор ганізацій усіх форм влас ності, за хист жит тя і здо ров’я
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працівників на ро бо чо му місці. Важ ли вим сти му лом для роз вит ку еко номіки
профспілки вва жа ють по вер нен ня пре стиж ності праці, і перш за все, у сфері ма -
теріаль но го ви роб ництва, збе ре жен ня тру до вих ди настій, ма теріаль но го і мо раль -
но го за охо чен ня лю ди ни праці. То му не ви пад ко во тен денції зни жен ня чи сель -
ності профспілок, по слаб лен ня їх впли ву на уряд, втра та по ва ги у суспільстві, а
го ло вне, не виз на ченість у за в т раш нь о му дні спо ну ка ють не ли ше до пе ре ос мис -
лен ня про цесів змін, а й ви роб лен ня пев них кон цеп ту аль них по ло жень що до
місця і ролі профспілок у суспільстві, які на бу ва ють зна чен ня стра тегічних. Вод -
но час ана логічні тен денції профспілко во го ру ху просліджу ють ся і в країнах
Західної Євро пи.

Декілька ос танніх де ся тиліть профспілки Євро пи пе ре бу ва ють у стані та ких,
що обо ро ня ють ся, відміча ють західні дослідни ки. Як і півстоліття то му во ни не
поз бав лені пев них дже рел профспілко вої мо гут ності (струк тур не, об’єдну ю че,
ор ганізаційне, інсти туційне, співробітниць ке, стра тегічне), але ланд шафт їх
діяль ності невпізнан но змінив ся. Сво го найбільш ви со ко го соціаль но-еко -
номічно го ста ту су профспілки Західної Євро пи до сяг ли в кон тексті ши ро ко мас -
штаб но го про мис ло во го ви роб ництва («фор диз му») і підйо му кейнсіансь кої дер -
жа ви за галь но го до б ро бу ту. Тоді провідні ро бо то давці бу ли «прибічни ка ми
національ но го успіху», а національні уря ди фор му ва ли соціаль но-еко номічну
політи ку з безспірною са мостійністю. Бу ло оче вид ним, що профспілки є кри тич -
но важ ли ви ми дійо ви ми осо ба ми в три кут ни ку си с те ми відно син. Нині ж дер жа -
ви за яв ля ють про свою не здатність про тидіяти дик та ту гло баль них еко номічних
сил. Ве ликі ком панії май же всю ди є транс національ ни ми за фор мою влас ності і
стра тегіями ви роб ництва. Функції профспілок, ге не тич но при та манні для них із
ча су по яви – за хист прав працівників на гідні умо ви праці та спра вед ли ву плат -
ню, пред став ництво най ма них робітників у відно си нах з дер жа вою та влас ни ка -
ми за собів ви роб ництва, піклу ван ня про нор ма тив не за без пе чен ням тру до вих
відно син, уже не в повній мірі відповіда ють по тре бам роз вит ку су час но го
суспільства. До сить ча с то профспілки ви яв ля ють ся дез орієнто ва ни ми. Ба га то з
них де мон ст ру ють яв ну не впев неність що до влас ної ролі у ХХІ столітті, що вик -
ли кає внутрішні конфлікти. Ок ремі ек с пер ти вза галі за яв ля ють сумніви в ак ту аль -
ності ролі профспілок як сто ро ни в соціаль но-еко номічних відно си нах. Але
складні ча си здатні сти му лю ва ти но ве мис лен ня і в та кий спосіб ство рю ва ти нові
мож ли вості для роз вит ку. Го ловні труд нощі по ля га ють у то му, щоб пе ре ос мис ли -
ти цілі і пріори те ти профспілок і роз ро би ти нові шля хи їх до сяг нен ня2. Дійсно,
профспілкам нині слід про де мон ст ру ва ти, що їх місія і са мо бутність по ля га ють у
будівництві кра що го суспільства, пе ре ко на ти інших у то му, що та ка ме та є і до -
сяж ною, і ба жа ною. Це пе ред ба чає на явність пев но го ба чен ня ак тив но го, де мо -
кра тич но го суспільства, але та кож і до казів то го, що профспілки є де мо кра тич ни -
ми ор ганізаціями і прибічни ка ми де мо кратії.

Сфе ра діяль ності профспілок у су час них умо вах є над зви чай но ши ро кою і ба -
га то г ран ною. В умо вах фор му ван ня цілісно го світу, єди но го світо во го гос по дар -
ст ва просліджу ють ся її гло баль ний і національ ний рівні. Підтвер д жен ням пер шо -
го, при кла дом, є участь де ле гації Фе де рації профспілок Ук раїни у ро боті 50-ї сесії
Комісії соціаль но го роз вит ку Еко номічної і соціаль ної ра ди ООН (ЕКО СОР), яка
відбу ла ся у лю то му 2012 ро ку в Нью-Йор ку (США). Слід зга да ти, що де ле гація
Фе де рації профспілок Ук раїни на чолі з її керівни ком Го ло вою ФПУ Ю. М. Ку ли -
ком взя ла участь у ро боті Комісії впер ше в історії профспілко во го ру ху Ук раїни.
Участь у ро боті ор ганів ЕКО СОР ста ла мож ли вою за вдя ки то му, що у 2009 році
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ФПУ до мо гла ся от ри ман ня спеціаль но го кон суль та тив но го ста ту су при цій ус та -
нові ООН. Як відо мо, кон суль та тив ний ста тус при ЕКО СОР ма ють ли ше 7
профспілко вих ор ганізацій у світі. Се ред них най по тужніши ми та найвпли -
вовіши ми є Міжна род на кон фе де рація профспілок, За галь на кон фе де рація
профспілок, Фе де рація не за леж них профспілок Росії та Фе де рація профспілок
Ук раїни. Ос нов ни ми пи тан ня ми, які роз гля да ли ся на сесії бу ли ви корінен ня
бідності, без робіття се ред мо лоді та соціаль на політи ка. Комісія про ве ла ряд дис -
кусій що до здійснен ня ефек тив ної політи ки з найбільш важ ли вих пи тань соціаль -
но го роз вит ку, вра хо ву ю чи су часні вик ли ки, які сто ять пе ред суспільством: гло -
баль на еко номічна кри за і кліма тичні зміни. Се ред інших важ ли вих дис кусій –
мобілізація внутрішніх та міжна род них ре сурсів за для соціаль но го роз вит ку,
соціальні ас пек ти Но во го парт нер ст ва в інте ре сах роз вит ку Аф ри ки (NEPAD),
про гра ма що до ак тивізації зу силь аф ри кансь ких країн по ви ве ден ню кон ти нен ту
зі ста ну відста лості та ізо ляції від світо вої спільно ти.

При кла дом діяль ності профспілок на національ но му рівні, се ред іншо го, мо -
же бу ти підпи сан ня у жовтні 2013 ро ку, впер ше за ро ки не за леж ності, Га лу зе вої
уго ди у сфері ту риз му Ук раїни, яка мо же ста ти ва го мим чин ни ком еко номічно го
зро с тан ня ту ри с тич ної га лузі. Ак ту альність цьо го до ку мен ту в то му, що че рез йо -
го ре алізацію бу де здійсню ва ти ся ре гу лю ван ня соціаль но-тру до вих відно син, за -
хист прав та інте ресів працівників. Відповідно до Га лу зе вої уго ди ро бо то давці зо -
бов’язу ють ся своєчас но вип ла чу ва ти за робітну пла ту, ство рю ва ти нові ро бочі
місця, удо с ко на лю ва ти си с те му підго тов ки, пе репідго тов ки і підви щен ня
кваліфікації кадрів, впро ва д жу ва ти новітні ме то ди ро бо ти то що. Ро бо та у день
дер жав но го свя та, за уго дою, оп ла чу ва ти меть ся у подвійно му розмірі. У разі
розірван ня тру до во го до го во ру у зв’яз ку зі ско ро чен ням вип ла чується вихідна до -
по мо га працівни кові. У разі на прав лен ня працівни ка на на вчан ня для підви щен ня
кваліфікації з відри вом від ро бо ти за ним зберігається місце ро бо ти і се ред ня за -
робітна пла та. Та кож Га лу зе вою уго дою ре ко мен до ва но ту ри с тич ним
підприємствам вста нов лю ва ти до дат кові пра ва, пільги та га рантії своїм працівни -
кам. При ук ла данні ко лек тив них до го ворів не об ме жу ють ся пра ва робітників що -
до роз ши рен ня га рантій, які пе ред ба ча ють більш ви со кий рівень соціаль ної за хи -
ще ності порівня но з за ко но дав ст вом, за ра ху нок влас них коштів суб’єктів гос по -
да рю ван ня сфе ри ту риз му та діяль ності ку рортів3.

Навіть при ве дені при кла ди доз во ля ють зро би ти вис но вок про те, що
профспілки сьо годні не мо жуть функціону ва ти об ме жу ю чись ли ше про бле ма ми і
за вдан ня ми національ но го рівня. Знач на ча с ти на про блем, на вирішен ня яких
спря мо ву ють свою діяльність профспілки, ма ють гло баль ний ха рак тер, пов’язані
з гло баль ним світом. Помітно, що не ма ло важ ли вих кроків, які здійсню ють
профспілки здійсню ють ся впер ше, що обу мов лює складність їх про гно зу ван ня та
їх ре алізацією. Але по зи тив ний ре зуль тат завжди має місце там, де профспілки
підтри му ють постійний і ак тив ний внутрішній діалог, ініціати ву «зни зу», яка
супро во д жується, як пра ви ло, го товністю до дій, пе ре тво рюється в кон кретні
спра ви.

Ха рак тер ною оз на кою гло балізаційно го роз вит ку є збільшен ня кількості
транс національ них кор по рацій (ТНК) в Ук раїні, які інве с ту ють в різні сек то ри
еко номіки, ство рю ють нові ро бочі місця, впро ва д жу ють но ву кор по ра тив ну куль -
ту ру. Нові гло бальні суб’єкти відно син впли ва ють не ли ше на роз ви ток ос нов них
га лу зей на род но го гос по дар ст ва, а й на дер жав ну політи ку. Для ук раїнської еко -
номіки по ява та ких но вих по туж них гравців та кон ку рентів вик ли ка ла де які по бо -
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ю ван ня що до ло яль ності їх стра тегій та до три ман ня норм пра ва. То му су часні
дослідни ки аб со лют но пра вомірно став лять пи тан ня сто сов но ролі профспілок у
розв’язанні тру до вих відно син між ТНК та працівни ка ми, су час них на прямків
кон солідації зу силь профспілок що до за хи с ту прав ук раїнських робітників у
підрозділах ТНК в Ук раїні.

Пе ред уря дом на шої країни стає вкрай важ ли вим пи тан ня про ма к ро еко -
номічну стабільність та без пе ку. Зви чай но, в період ско ро чен ня рівня еко номічно -
го роз вит ку, ро бо чих місць, уряд був за до во ле ним ви хо дом ТНК на ук раїнський
ри нок. Влас ни ки ТНК не завжди обіця ли ство ри ти нові ро бочі місця, про те
зберіга ли ті що вже бу ли ство рені. Підтри му ю чи по пе редній рівень зай ня тості,
во ни ут ри му ва ли за галь ний стан зай ня тості в країні. Крім то го, уряд був поз бав -
ле ний не обхідності ви ко ну ва ти об тяж ливі для бю д же ту соціальні ви дат ки – ви -
пла ти по без робіттю. Але як по ка зує прак ти ка, в умо вах зро с тан ня без робіття, ви -
му ше ної не по вної зай ня тості, працівни ки ви ко ри с то ву ють ся ниж че своїх мож ли -
во с тей, здібно с тей, знань, кваліфікації, наслідком чо го є низь ка про дук тивність
праці, збідніння навіть ча с ти ни на се лен ня, яка пра цює. Крім працівників, які зай -
няті не по вний ро бо чий час і от ри му ють відповідну за робітну пла ту, зай вих
працівників, які одер жу ють по вну за робітну пла ту, осіб, які пе ре бу ва ють у відпу -
ст ках зі збе ре жен ням або з ча ст ко вим збе ре жен ням за робітної пла ти, до при хо ва -
них без робітних слід відне с ти та кож тих, хто фор маль но не має ро бо ти, але не за -
реєстро ва ний офіційно служ бою зай ня тості. Та кий про цес ви ни кає і по ши -
рюється за умов низь ко го рівня розмірів до по мо ги по без робіттю, не ви со ких
шансів от ри ма ти ро бо ту че рез дер жавні служ би зай ня тості, існу ван ня мож ли вості
одер жан ня до ходів від «не рег ла мен то ва ної» (не за реєстро ва ної) зай ня тості на се -
лен ня.

На підприємствах ТНК по ши ре ним яви щем ста ли по ру шен ня соціаль но-еко -
номічних прав тру дя щих, зо к ре ма: тру до во го за ко но дав ст ва в ча с тині три ва лості
ро бо чо го дня, ре жи му праці, не за кон на підміна тру до вих до го ворів цивільно-пра -
во ви ми уго да ми та про ти прав на си с те ма штрафів; тиск зі сто ро ни адміністрації
при ство ренні профспілок та ве денні ко лек тив них пе ре го ворів; при хо ву ван ня
рівня трав ма тиз му; не за конні звільнен ня та ін. Єди ною по туж ною рушійною си -
лою уре гу лю ван ня соціаль ної дис кримінації за ли ша ють ся профспілки. Са ме то -
му во ни по винні чітко роз ро би ти кар ди наль но но ву стра тегію за хи с ту прав
робітників ТНК за умов кон солідації всіх зацікав ле них сторін4, яка б пе ред ба ча ла
об’єднан ня зу силь профспілок з уря дом Ук раїни в розв’язанні пи тань по ру шен ня
прав працівників на підприємствах, кон солідо ва ну діяльність всіх регіональ них
та га лу зе вих профспілок у відсто ю ванні прав та ство рен ня з цією ме тою спеціаль -
но го фон ду, ме ханізми співпраці профспілок з Фон дом дер жав но го май на Ук раїни
та Ан ти мо но поль ним коміте том Ук раїни на етапі ви хо ду ТНК на ук раїнський ри -
нок з ме тою вста нов лен ня га рантій до три ман ня національ но го за ко но дав ст ва та
національ ної політи ки у сфері зай ня тості.

Не одмінним еле мен том стра тегії профспілок на зламі ти ся чоліть ма ють ста ти
профспілкові ко мунікації, якісна співпра ця із ЗМІ, уміння в інфор маційно му
суспільстві не ли ше пре зен ту ва ти влас ну діяльність, а й інфор му ва ти про хід
вирішен ня най ак ту альніших і най важ ливіших для працівників пи тань. Ніко ли ще
ко мунікації не бу ли та ки ми за тре бу ва ни ми, як сьо годні, під ти с ком су час ної кри -
зи, що руй нує жит тя робітників. Но ве ба чен ня профспілко во го зв'яз ку, но ве стра -
тегічне ба чен ня профспілко во го ру ху, суспільне сприй нят тя профспілко во го ру ху
в інфор маційно му суспільстві є рівноз нач ни ми і взаємо пов’яза ни ми скла до ви ми
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і профспілки, що важ ли во, ви с ту па ють учас ни ка ми і твор ця ми цьо го про це су. Не
ви пад ко во те ма но во го ба чен ня профспілко вих ко мунікацій по ру шується не впер -
ше і бу ла провідною під час фо ру му профспілковців на Мальті у червні 2013 ро -
ку, який відбув ся за уча с тю більше 50 філій гло баль ної профспілки UNI з 20 країн
світу. Ос нов на те ма дис кусій фо ру му зво дить ся до то го, як мож на підви щи ти
чіткість і сприй нят тя повідо млень робітни чо го ру ху в умо вах нинішньої кри зи, як
впро ва ди ти найбільш ефек тивні су часні рішен ня для за без пе чен ня мак си маль ної
віддачі ко мунікаційним стра тегіям, щоб інфор му ва ти, на ди ха ти й мобілізу ва ти
членів профспілки.

Профспілки в Ук раїні та кож не до стат ньо ви ко ри с то ву ють існу ю чий медіа-ре -
сурс для до сяг нен ня своїх цілей, не усвідо ми ли важ ливість цьо го гло баль но го
фак то ру і не ско ри с та ли ся йо го «пло да ми». Про дов жу ю чи по ру ше ну ви ще те му
діяль ності ТНК, слід відзна чи ти, що во ни мог ли б інфор му ва ти суспільство про
по ру шен ня ос танніми національ но го за ко но дав ст ва а од но час но і про ре зуль та ти
своєї діяль ності у цьо му на прям ку, про во ди ти тренінги і роз повіда ти про ефек -
тивні за со би, ме ханізми та інстру мен ти бо роть би з пра во по руш ни ка ми, більш
ши ро ко про па гу ва ти і висвітлю ва ти про це си соціаль но го парт нер ст ва в
суспільстві. Важ ли ви ми при цьо му мог ли бу ти фак ти по зи тив ної діяль ності ТНК,
досвід провідних ор ганізацій у за про ва д женні ефек тив них соціаль них па кетів, які
вклю ча ють еле мен ти ос нов ної і до дат ко вої відпу с ток, ме дич но го стра ху ван ня
співробітників та членів їх сімей, ор ганізації підви щен ня кваліфікації
співробітників, відпо чин ку, на дан ня пільго вих кре дитів то що. До сить ак ту аль ни -
ми при цьо му, на наш по гляд, мог ли б бу ти те ми що до прак ти ки по пов нен ня
профспілко вих ор ганізацій мо лод дю, ство рен ня еко логічно чи с тих ви роб ництв,
за без пе чен ня охо ро ни довкілля, впро ва д жен ня інно ваційних тех но логій, енер гоз -
бе ре жен ня, співпраці з профспілко ви ми ор ганізаціями світу та ін.

Відро д жен ня профспілок пе ред ба чає та кож пе ре ос мис лен ня зна чен ня
солідар ності, оскільки в су час них умо вах все більше втра чає своє зна чен ня та ке
по нят тя як «се ред нь о ста ти с тич ний» член профспілки. Зміна змісто вно го на пов -
нен ня солідар ності у ХХІ ст. пов’яза на з не обхідністю для профспілок на вчи ти ся
пра цю ва ти з ба га то манітністю інте ресів все ре дині робітни чо го кла су, як на
національ но му, так і на міжна род но му рівні. Має сфор му ва ти ся інша ко лек тив на
са мосвідомість. Про цес її фор му ван ня не мож ли во нав’яза ти лю дям ме ханічно,
він склад ний і су пе реч ли вий, але в кінце во му ре зуль таті має при зве с ти, як уяв -
ляється, до уміння профспілок інте г ру ва ти в собі ба га то манітність. Ідеть ся про
пред став ництво інте ресів тих груп працівників, які по пе ред ньо ігно ру ва лись чи
бу ли не до стат ньо пред став лені (жінки, пред став ни ки етнічних мен шин, пред -
став ни ки не тра диційних форм орієнтації, працівни ки нестійких форм зай ня тості
та ін.). Ли ше за умо ви от ри ман ня го ло су у профспілках різно манітних інте ресів
мож на го во ри ти про те, що во ни є ви раз ни ка ми за галь них інте ресів.

Зро зуміло, що профспілки нині ма ють як май нові так і іде о логічні труд нощі.
До сить ши ро ким є спектр ре цептів онов лен ня профспілко во го ру ху, але це ще
більше за го ст рює про бле му які з них об ра ти. Роз ши ри ти спектр індивіду аль них
по слуг членів профспілки чи за про ва ди ти нові фор ми ко лек тив ної солідар ності,
роз ро би ти нові мо делі парт нер ст ва з ро бо то дав ця ми і уря дом чи роз ви ва ти не за -
леж ну ак тивність шля хом мобілізації і про ве ден ня ма со вих кам паній. Лег ких і
швид ких за собів, за до по мо гою яких профспілки змог ли би по вер ну ти ав то ри тет
і ак тивність не існує. За будь-яким з ре цептів у су час но му гло баль но му світі бу -
дуть як такі що ви г ра ли, так і ті що про гра ли. По зи тив ним є те, що є хо ча і ча ст -
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ко ве, до сить обе реж не, але ж виз нан ня не обхідності змін, перші кро ки стра -
тегічних підходів до їх вирішен ня. Виз на чаль ним на цьо му шля ху, на наш по гляд,
є впев неність у влас них си лах, мобілізаційна здатність профспілок до фор му ван -
ня кра щої еко номіки і кра що го суспільства для лю ди ни.
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КО МУНІСТИЧ НА ПАРТІЯ ЧЕХІЇ І МО РАВІЇ 
В ПОЛІТИЧ НО МУ ЖИТТІ ДЕР ЖА ВИ

Дослідже но зміни, які відбу ли ся в діяль ності Ко муністич ної партії Чехії та Мо -
равії з ча су транс фор маційних пе ре тво рень у чеській дер жаві. За ли ша ю чись партією з
чітко ви ра же ною іде о логічною, світо гляд ною плат фор мою, яка ба зується на марк -
систсь ких цінно с тях робітни чо го кла су, во на вод но час є ма со вою об’єдну ю чою ор -
ганізацією – партією соціаль ної інте г рації. Партія має силь ний стабільний і дис -
ципліно ва ний елек то рат з віднос но ви со кою іден тифікацією і рівномірною підтрим кою
у всіх чесь ких регіонах. У ЦСЄ КПЧМ пред став ляє со бою унікаль не яви ще. У жодній з
по ст ко муністич них країн не існує ко муністич ної партії, яка, про дов жу ю чи тра диції
своєї по пе ред ниці, прак тич но в незмінно му ви гляді, відіграє настільки помітну роль у
партійно-політичній си с темі країни і має підтрим ку ви борців.

Клю чові сло ва: Чесь ка Ре с публіка, Ко муністич на партія Чехії та Мо равії, пар ла -
мент, ви бо ри, вла да, де мо кратія, іде о логія, транс фор мація.

Фе дор чак Т.П. Ком му ни с ти че с кая пар тия Че хии и Мо ра вии в по ли ти че с кой
жиз ни го су дар ст ва

Ис сле до ва ны из ме не ния, ко то рые про изо ш ли в де я тель но с ти Ком му ни с ти че с кой
пар тии Че хии и Мо ра вии со вре ме ни транс фор ма ци он ных пре об ра зо ва ний в чеш ском
го су дар ст ве. Ос та ва ясь пар ти ей с чет ко вы ра жен ной иде о ло ги че с кой, ми ро воз зрен че -
с кой плат фор мой, ко то рая ба зи ру ет ся на марк сист ских цен но с тях ра бо че го клас са,
она од но вре мен но яв ля ет ся мас со вой объ е ди ня ю щей ор га ни за ци ей – пар ти ей со ци аль -
ной ин те г ра ции. Пар тия име ет силь ный ста биль ный и дис цип ли ни ро ван ный элек то -
рат с от но си тель но вы со кой иден ти фи ка ци ей и рав но мер ной под держ кой во всех чеш -
ских ре ги о нах. В ЦВЕ КПЧМ пред став ля ет со бой уни каль ное яв ле ние. Нив од ной из по -
ст ком му ни с ти че с ких стран не су ще ст ву ет ком му ни с ти че с кой пар тии, ко то рая, про -
дол жая тра ди ции сво ей пред ше ст вен ни цы, прак ти че с ки в не из мен ном ви де, иг ра ет
столь за мет ную роль в пар тий но-по ли ти че с кой си с те ме стра ны и име ет под держ ку
из би ра те лей.
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