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ЕвpoпeПсьtti тpaдицii сoЦiaлЬHoгo пapTHеpcTBa

лtтичний куpо лeЙбopИсTсЬKoгo Уpя-
.0,},. a зa цe Уpяд oбiцяв пpoBeсTИ сИс-
теМУ peфopм t,,|я сyrТeBoгo пoKpa-

щeHНя piвня хИТТя бpитaнсьKИX гpo-
Мa'0,яH. .Цo 1973 poKУ стpaтeгiю лeЙ-
бopистiв пiдтpимylaлИ 54o/o бpитaн-
сЬKИX пpoфсп iлoк (тpeд-юн ioн iв) .
ЛПB ввeлa дo свoei пepeдвибopнoТ
ПpoГpaМИ Пoлo)KeHHя, якi вiдoбpaxa-
ЛИ BиMoги пpoфспiлкoвoгo pУXУ.

Koнцeпцiя ' 'оoцiaльнoГo KoHTpaK-

ry'' пepeдбaчaлa вiдмoвy пpoфспiлoк
вiд стpaЙкiв.' 'CoцiaльниЙ KoHTpaKт''
бyв дoмoвлeнiстю мix лeЙбopИст-
сЬKИM УpядoM тa пpoфспiлкoвим py-

xoм, згiднo якoi мaсoвi opгaнiзaцii po-

бiтникiв MaлИ зMoГУ бpaти УЧaсТЬ У
зaKoHoдaBчoMУ peГУЛЮBaннi питaнь,
Пoв'язaHИx iз зapoбiтнoю пЛaToЮ Ta
iншими пpoблeмaми eкoнoмiчHoГo
po3BИТKy; BeсTИ ПepeГoBopИ з Пpeд-
сTaBHИKaми бiзнeсy. BикoнaнHЯ УMoB
yГoдИ BИMaГaЛo вiд лeЙбopистiв, вpa-
XoBУЮчИ склaдниЙ eкoнoмiчниЙ стaн
y кpaiнi, пpoBeдeHHя пepepoзпoдiлy
iснyюниx пpивiлeiв, з oбмexeнням iн-
тepeсiв вeЛИKoгo кaпiтaлy.

У 70-тi  poKИ ТpИПapтИзм yспiшнo

фyнкцioнУBaB У Beликiй Бpитaнii зaв-

дяKИ BИсoKoMУ p iвню чЛeHсТBa У
пpoфспiлкax. Чepeз спeцiaльнi iнсти-
тyцii пpeдсTaвHИKИ oKpeMИX пpoфспi-
ЛoK MaЛИ зMoгy бeзпoсepeдHЬo KoH-
сyЛЬTyBaTИся з кepiвництвoм тa пiд-
ПpИrMцяMи. .ЦoслiдHViK.A BBaXaЮTЬ,

щo ПoчaтoK 19B0-x pp'  бyв кiнцeм
бpитaнсьKoГo TpИпapтИзMУ. 3 пpиxo-

.цoМ дo BлaДИ M.Teтнep (1979 p.), пiс-
Ля ПеpeмoГИ Ha вибopax KoHCepBa-
тивнoТ пapтii, Уpяд Усe HaПoЛeгливiшe
HaMaГaBся peгУЛЮвaти poбoтy пpoф-
спiлoк. У зв'язку з цИM ПoстУпoBo Пe-
peГЛядaЛaся пpaBoвa бaзa тpeд-юнi-
oнiзмy. l-{i змiни TopKHУЛИся зaсaд
пpoфспiлKoBoГo pУXy. Coцiaльнi тa
eкoнoмiчнi змiни, якi  poзпoчaЛИся B
AнглiТ iз впpoвarЕ,xeHняM' 'ТeTчepИз-
MУ'', CУпpoBoд)кУBa лИcя вiдмoвoю вiд
' 'сoцiaльнoгo KoHTpaKTУ, ' .  P iшyниЙ
KУpс кaбiнeтy M'Teтнep cПpИчИHИB
ПopУшeHHя BсТaHoBЛeHoГo сoцiaль-
HoГo пapTHepCТBa. Tpeд-юнioни зaз-
HaлИ зaKoHolцaBчoгo тИсKу з бoку ypя-

tУ, пpo щo свiднaть зaKoHИ 1980,
1984 ,  19BB  pp .  Ta  i нш i '  o с к i льки
пpoфспiлки Beликoi БpитaнiТ зaвx.ци
були пoTУxHoЮ сИЛoЮ, якa пoмiтнo
впЛИBaЛa нa сoцiaлЬHo-eKoHoмiчнe тa

сyспiльнo-пoлiтичнe )KИТТя кpaТни,
ToMУ poзв'язaHня пpoблeми пpoфспi-
лoк бyлo Пepu'loЧepГoвИM зaвдaHHяM

д,Ля KoHсepвaтopiв. Moнeтapнa пoлi.
TИKa ' 'HoBиx тopi' ' He MoгЛa бри eфeк-
тИBHoЮ бeз oбмexeHHя BпЛИBУ тpeд-
юн ioн iв .

3ayвaxимo, щo Beликa Бpитaнiя
кiнця 1970-x - пoчaTKy 19B0-x pp. -

цe кpaiнa з глибoкими KpИзoвИMИ
яBИЩaМИ B eKoнoмiцi .  Тaк, iнфляцiя
сягaЛa 14-20o/o, a piвeнь бeзpoбiття -

11-13o/o вiд зaгaльнoi кiлькoстi зaйня-
ToГo HaсeЛeHHя. ПpoфспiлKИ яK зa-
х|АэHИKIА П paB П paцЮЮч ИX H aMaГa лИcя
пoM'яKшИТИ BпЛИB цИX яBИщ Ha  )KИT-

тeвиЙ piвeнь ПpaцЮЮЧиx' iнoдi BдaЮ-
чИсЬ Дo кpaЙнix зaxoдiв - 

' 'пpoМИс-

ЛoBИХ д iЙ ' '  (п iкетyвaнь,  стpaЙк iв) .
Зpoзyмiлo, Щo дЛя зHeсИлeнoi eKoHo-
мiки тaкi сTpyсИ зaвдaBaЛИ щe бiль-
шoi шкoди. l-{iкaвo, Щo, Heзвa>KaЮчИ
нa вiдмoвy вiд стapoТ CИстeMИ ТpИ.
пapтИзMУ, Уpяд M.Тeтнep Haмaгaвся
He пpИпИняти дiaлoГУ Ta кoнсyльтaцiй
з пpoфспiлкaми. He бyлo ПpИПИHeнo

дiяльнiстЬ KopпopaтивiстськИX стpУK-

ryp, B якиx вiдбУBaЛИся кoноyльтaцii,

щo сПpИяЛИ зHИ)(eHHЮ сoЦiaльнoi
HaПpyгИ, зaбeзпeчУЮчИ мiнiмyм сoцi.
aльнoi зЛaГoдИ в сyспiльствi.

Ha пoчaтoк 1980-x pp'  CИсTeMa
Kopпopaтивнoi взaeмoдiТ y бpитaн-
сЬKoMУ суспiльствi бyлa Ba>кЛИBoю
ЛaHKolo пoлiтичнoГo УПpaBлiння' l-{я
CИсTeМa зaбeзпeчyBaЛa УзГoдxeнHя
пoзиц iЙ тpe.ц-юн ioн iв ,  п iдпpиrмц iв ,

дep)KaBИ. Boнa сKЛaдaЛaся з .цeсяткiв
ТИсяч кoмiтeтiв тa piзнoмaнiтниx iнс-
титyгiв, якi ПpaцЮBaЛИ ПpИ Уpядax'
мiнiстepсТBax, opГaHax мiсЦeвoгo Уп-
paвлiння. l - . l ' i  кoмiтeти BИKoHУBaЛИ
KoHсУЛЬТaтивнi Тa aдмiнiстpaтивнi

фУнкцii. HaмaгaючИсЬ пoдoЛaTИ KpИ-
зoвi явищa, Уpяд ПoсИЛ]oBaB poЛЬ BИ-
кoнaвчoi BЛa.п,И в iнститyTaХ Пpe,ц-
сTaBHИцТBa iнтepeсiв. Moxливoстi
пpoфспiлoK BПЛИBaТИ Ha сиryaцiю з
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Ha шЛяXУ poзбyдoвИ дeмoKpa-
тИчHoГo сyспiльствa ПoсTae чИMaЛo
cKЛaдHИХ пpoблeм. BaxливИM зaB-

дaHHяM Ha сЬoГoднi е дoсягHeHHя Co-

цiaльнoТ стaбiльнoотi  в суспiльствi ,
щo бУдe зaпopУKoю Йoгo тpaнсфop-
мaцi i  У вiдпoвiднoстi  .цo HoвИХ УМoB.
Ця iдeя He Hoвa, a.о,>кe нeoбxiднiсть
зaЛУчeHHя ГoЛoBHИX сoц|aЛЬHИХ пap.
тнepiв дo Пpoцeсy виpiшeHHя KaplцИ-
HaЛЬHИx ПИТaHЬ сyспiльнoгo xиття бу-
лa yсвiдoмЛeHa щe Ha ПoчaтKУ )0( ст.
He ЛИшe нa нaцioнaЛЬHoMУ, a Й мixнa-
poдHoмy piвнi .  У 1919 poцi бyлa сТBo-
peHa пepшa opгaнiзaцiя тaкoгo сПpя-
MУBaHHя - мixнapoдHa opгaнiзaцiя
пpaшi (MoП), щo ввiЙшЛa дo Лiги Ha-

цiЙ як спeцiaлiзoвaниЙ opГaH'
Coцiaльнe ПapТHepсTBo Пepeдбa-

чaо сТBopeHHя тpИсTopoнньoi сТpУK-
тУpИ ''ypяд - пiдпpИrмeцЬ - Пpoф-
спiлкa'', зЛaгoд)Keнi дii якoТ спpияюTЬ
виp iшeнню сoц iaльниx пpoблeм.
oсoбливoгo poзBИТKУ TpИПapTИзM яK

фopмa сoцiaльнoГo ПapТHepстBa Ha-
бyв y BeликiЙ Бpитaнi i .  1972 poKУ

лeЙбopисТИ зaпpoпoHУBaЛИ iдeю' 'сo-

цiaльнoгo KoHТpaKTУ'', згiднo яKoГo
пpoфспiлKИ MaЮТЬ пiдтpимyBaTИ Пo-



бeзpoбiттяМ Тa зaЙнятiстю бyли oб-
мexeнi, пpoTе KoHсTpУKTивниЙ.п,iaлoг
ypяД HaMaГaBся пiдтpиMyBaТИ з
пpoФспiлKaMИ пoстiЙнo.

Зi свогс.i боr'у. тред-юr-riоt.tи, якi з
сaгЙoГo пoЧaТKУ BпpoBaд>кeHHя нoвсli
соli iaльнo-екoнoмiчнoi пoлiтики зaЙ-
r' '4aЛL4 крaйrню пoзиЦiю нeспpt,lЙнятгя i
в iдкидaли бУдь-якi  вapiaнти спiвpo-
бiтништвa, пoсTУПoзo змiнюютЬ сBoЮ
пoзиц iю,  poзум iюни нeoбx iдн iсть
пnoфспiлKoBИХ pефopм У HoBИХ yMo-
вax. Тpед.юнioни Bl,1сyвaЮтЬ пpoгpa-
ruУ ' ' l1oвoГo peaлiзlлy'., яKa пepeдбaнa.
лa спiвpобiтниt.1тво з кaпiтaлoм тa
ypядoM тopi.  Пpoтe ' 'нoвиЙ peaлiзм' '
бyло пepepBaHo вeЛИчrзHИt\,4 зaгaЛЬ-
нонaцioнaЛЬHИM стpaЙкoм шaxтapiв,
*r lцЙ ТpИBaB ц iлr . rйr  p iк  (1984-19B5
pp.). Цe булa oдHa з oстaннix ПoТy)K-
ниx спpoб пpoфспiлoк дiяти 

' 'B Лoб'' -

шЛяXoM стpaЙкy Ч|АHИтV| oпip ypядoвi.
Cтaлo зpoзyмiлим, щo тaкi MeТoдИ
вiдстoювaння свoix ПpaB He дaвaЛИ
вxe бiльшe бaxaнoгo peзyЛЬТaтy, oс-
кiльки ypяд зaЙняв ХopсТKy пoзицiю.
Тoмy тpeд.юнioHИ ПoчaЛИ шyкaти нoвi
HaпpяMИ Ta MeToди свorT poбoти. Бy-
Лo poзшИpeнo пepeл iк  пoCЛУг '  як i

пpoфopгaнiзaцii HaдaBaЛИ свoiм члe-
нaм (юpидичнi KoHcУЛЬTaцii, фiнaнсo-
вi питaння, CтBopeHHя зaKЛaдiв для
пiдгoтoвки свoix члeнiв, poзpoбкa
плaнiв кoнвepсiT вoeнHoГo виpoбниц-
ТBa) .

Ha кiнeць 19B0-x pp'  yсepeдинi
тpeд-юнioнiзмy офopмyвaЛaся iдeя
TpИCTopoннix пepeгoвopiв 3 eKoHo-
мiчниx пpoблeм ' 'Уpяд - пiдпpиомцi
- пpoфспiлки' '  нa нaЙвиЩoмy piвнi .  У
1990 poцi БpитaнськиЙ KoHгpeс тpeд-
юнioнiв BИсTyПИB iз зaкликoM пpoвo-
Дv|тlt щopiчнi тpИстopoннi кoнсyЛЬТa-
цi i  -  

' 'нaцioнaлЬHУ eKoHoмiннy oцiн-
Ky'', - дe б встaHoBЛЮBaЛИся зaГaЛЬ-
нi eкoнoмiннi пapaмeТpИ дЛя пepeгo-
вopiв пpo зapoбiтнy плaтy, oбгoвopю-
BaЛИся дepxaвнi BИTpaTИ нa сyспiльнi
пoсЛУГИ. Paзoм з TИM зpoсЛa гoтoB-
нiсть тpeд.юнioнiв oбгoBopЮBaТИ з
пiдпpиомцяMИ спiльнi дi i  в yMoBaX
xopсткoi KoHKУpeHцii для BИ>кИBaHHя
тa poзвИТкy пiдпpиeMсТB, пiдвищeння
якoстi тoвapiв Тa пoсЛУг. Пpoстexy-
rТЬся пpaгHeHHя пpoфспiлoк .п,o 

' 'сo-

цiaльнoгo ПapТHepсTвa''. Тaк, y 199,1
poцi тpeд-юнioни BИсЛoBИЛИся зa пo-
шУK aЛЬтepHaTИBHИx зaсoбiв вrдстoю-

BaHHя ПpaB ПpaцЮЮчИX Ha пpoтИBaгУ
стpaЙкaм, якi пoзбaвЛя]oтЬ HaсeЛeH-
Hя нeoбxiдниX пocЛyГ. Плaнyвaлoся
ствopИТИ paДИ пiдпpиeмстB яK фopми
пpeдсТaвHИцтBa пpaцЮЮчИX. Cтвo-
peHHя тaKИX paд пepeдбaчeнo пpaвo-
BИ|{i|А HopMaM И eвpoпeйськoТ сп iл ьнo-
ти. ПoчинaЮTЬ зpoсTaTИ тeндeнцii сo-
цiaльнoгo пapТHepстBa У зaгaЛЬHoHa-
цioнaльнoму мaсштaбi мix ypядoм,
бiзнeсoм тa пpoфопiлкaми'

П poблeмa сoцiaл ьHoгo пapтHepс-
твa вiдзнaчalтЬся oсoбЛИBoЮ ГoсTpo-
ТoЮ дЛя нaшoT дepxaBИ, в якiЙ сoцi-
aЛЬHa HaпpУ)кeнiсть зyмoвЛeHa KpИ-
зoBИMИ яBИщaМИ B eKoHoмiцi  тa Тx
нaслiдкaми - iнфляцieю, зpocTaHHяM
бeзpoбiття, зHИЖeHHяM xИттrвoГo
p iвня '

Тoмy KoHстpУKтивниЙ дiaлoг y
сyспiльотвi r вкpaЙ нeoбxiдним' Ли-
шe спiльHИ|\nV| 3УсИлЛяMИ дepХaвИ,
пiдпpиeмцiв, пpoфспiлoк Mo)KHa виpi-
LJJIАтИ нaгaльнi ПpoблeМИ i спoдiвaти-
ся Ha пoKpaщeHHя УMoв пpaцi,  п iдви-
щeHHя якoстi вiтчизняниx тoвapiв тa
пoсЛyl piвня >кИТТя ГpoмaдяH, poзбy-
дoBУ мiцнoТ eкoнoмiчнoТ систeми тa
суспiльствa в цiлoмy.
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