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ВСТУП 

 

Соціальне партнерство уособлює собою відмову від будь-яких 

насильницьких, революційних методів вирішення соціальних протиріч і 

орієнтацію на еволюційний шлях розвитку суспільства. 

Соціальне партнерство одночасно є і результатом, і активним чинником 

формування громадянського суспільства, в якому різні соціальні групи, прошарки 

і класи зі своїми специфічними інтересами створюють свої організації, через які 

формують стійку соціальну спільноту, що забезпечує соціальну та політичну 

стабільність в суспільстві. Соціальне партнерство заперечує диктатуру будь-якої 

особи, групи, класу і утверджує суспільний договір, угоду між членами 

суспільства як основу оптимальної реалізації прав і інтересів різних соціальних 

груп, прошарків, класів. 

Метою даної роботи є поглиблене  вивчення теоретичних основ та розробка і 

обґрунтування заходів щодо розвитку соціального партнерства на ПАТ 

«Житомирський маслозавод». 

Відповідно сформульованій меті випускної роботи передбачається виконання 

наступних завдань: 

1) вивчити теоретичні основи соціального партнерства на підприємстві; 

2) надати загальну характеристику діяльності обраного підприємства; 

3) провести аналіз досліджуваної проблеми на підприємстві 

«Житомирський маслозавод»; 

4) розробити конкретні пропозиції щодо розвитку системи соціального 

партнерства на підприємстві. 

Об’єктом випускної роботи є діюча система соціального партнерства на ПАТ 

«Житомирський маслозавод». 

Предметом випускної роботи є розвиток системи соціального партнерства. 

В даній випускній роботі використані теоретичні та емпіричні методи 

наукового дослідження, а саме порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, 

наукової класифікації та систематизації, балансовий метод тощо. 



При написані випускної роботи використовувалися наступні матеріали:  

– баланс  та звіт про фінансові результати ПАТ «Житомирський 

маслозавод» за три роки; 

– спеціальна та довідкова література з даного питання; 

– дані з мережі Інтернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

У випускній бакалаврській роботі за результатами проведеного 

дослідження розроблено теоретичні засади та методологічні підходи до 

розвитку системи соціального партнерства на ПАТ «Житомирський 

маслозавод»: 

1. Визначено сутність поняття «соціальне партнерство», основні 

завдання соціального партнерства, основні суб’єкти та роль у функціонуванні 

підприємства. Соціальне партнерство – взаємовідносини між суб’єктами 

системи в особі держави, роботодавців та профспілок, які покликані 

забезпечувати дотримання прав та гарантій, а також реалізацію основних 

функцій означених суб’єктів у сфері їх діяльності. 

2. Охарактеризовано структуру системи соціального партнерства, 

принципи колективного договору. Більшість суб’єктів господарювання 

України усвідомлює необхідність соціального діалогу між власником 

(адміністрацією) і робітниками в особі профспілкової організації, підсумком 

якого є колективний договір, однак найчастіше він стає формальним і 

неефективним. 

Соціальне партнерство здійснюється на різних рівнях: національному 

(макроекономічному), галузевому і регіональному (мезоекономічному), 

виробничому (мікроекономічному). 

3. Розглянуті форми, моделі та принципи системи соціального 

партнерства. Основні форми соціального партнерства такі: 

–  спільні консультації представників сторін на всіх рівнях; 

–   колективні переговори на всіх рівнях; 

–   укладання договорів та угод на всіх рівнях; 

– спільне розв'язання колективних трудових спорів (конфліктів), 

запобігання їм на всіх рівнях; 

–  участь найманих працівників в управлінні виробництвом; 



– участь найманих працівників у доходах підприємства на умовах, 

визначених колективним договором; 

– розгляд претензій та розбіжностей, що виникають між сторонами 

соціального партнерства відповідного рівня і їх вирішення шляхом 

компромісів, співробітництва, узгодження позицій. 

Основні принципи соціального партнерства в Україні: законність; 

повноважність та рівноправність сторін та їх представників; сприяння 

держави розвиткові соціально-трудового партнерства на демократичних 

засадах; свобода вибору та обговорення питань, які входять у сферу 

соціально-трудового партнерства; добровільність і реальність зобов'язань, які 

беруть на себе сторони;  обов'язковість виконання досягнутих 

домовленостей; відповідальність за виконання прийнятих зобов'язань; 

контроль за виконанням досягнутих домовленостей.  

На практиці виділяють дві моделі соціального партнерства: трипартизм 

(припускає трибічну співпрацю між працівниками, роботодавцями та 

державою)  та біпартизм (двостороння модель соціального партнерства, що 

використовується переважно на галузевому рівні та на рівні підприємств). 

4. Досліджено організаційно-економічну характеристику ПАТ 

«Житомирський маслозавод». Основу дiяльностi товариства становить 

виробництво всього спектру молочних продуктiв. Основна продукцiя заводу 

– морозиво. 

З 1 квітня 1998 року ПАТ «Житомирський маслозавод» почав виробляти 

продукцію під торговою маркою «Рудь».  

Органiзацiйна структура підприємства є лiнiйно-функцiонального типу. 

За такої структури управлiння всю повноту влади бере на себе лiнiйний 

керiвник, що очолює визначений колектив. Дана структура має ряд переваг 

та недоліків. 

Управління здійснюється таким чином, аби кожен працівник 

підприємства почувався не просто виконавцем, а членом єдиного колективу, 

від якого залежить успіх компанії, її репутація та подальший розвиток. 



Асортимент морозива ПАТ «Житомирський маслозавод» є досить 

широким, що дало змогу завоювати велику частку ринку морозива України. 

73 позиції морозива – вражаючий результат діяльності підприємства.  

Для захисту своєї дiяльностi та нарощення виробничої потужностi та 

ринкiв збуту, менеджмент ПАТ «Житомирський маслозавод» постiйно 

працює над розширенням виробництва, впровадженням iнновацiйних 

технологiй та видiв продукцiї, розширює ринки збуту продукцiї.  

5. Здійснено комплексний економічний аналіз на ПАТ «Житомирський 

маслозавод». Виробничий потенціал на підприємстві збільшується. Це 

досягається за рахунок збільшення власного капіталу, кількості необоротних 

та оборотних коштів, що загалом свідчить про успішну діяльність ПАТ 

«Житомирський маслозавод». 

Ресурси використовуються ефективно на досліджуваному підприємстві, 

що підтверджується позитивною динамікою більшості показників протягом 

трьох років. 

Стійкий фінансовий стан підприємства в ринкових умовах значною 

мірою обумовлюється його діловою активністю. Рівень ділової активності на 

ПАТ «Житомирський маслозавод» є задовільний, однак існує ряд показників, 

на які потрібно звернути увагу. 

Загальну картину платоспроможності підприємства доповнює наявність 

чи відсутність у нього прострочених зобов’язань, їхня частота і тривалість. 

Дане підприємство прострочених зобов’язань не має, що сприяє покращенню 

його платоспроможності. 

Аналіз фінансової стійкості ПАТ «Житомирський маслозавод» показує, 

що підприємство  стає більше фінансово стійким за аналізований період. 

На основі проаналізованих показників можна зробити висновок про 

збільшення ефективності господарської діяльності за проаналізовані три 

роки. 

6. Здійснено оцінку системи соціального партнерства на ПАТ 

«Житомирський маслозавод».  



Проаналізовано динаміку та структуру фонду оплати праці. Оплата 

праці всіх категорій працівників підприємства проводиться на основі 

тарифної сітки, відрядних розцінок та посадових окладів, виходячи з 

мінімальної заробітної плати. 

Практика регулярного укладення колективного договору є нормою для 

великих підприємств Житомирського регіону, в тому числі ПАТ 

«Житомирський маслозавод». 

В ході оцінки системи соціального партнерства було виявлено ряд 

проблемних питань, а саме: 

 низький ступінь відповідності інтересів працівників і адміністрації; 

 більшість працівників не приймають участі у підготовці колективного 

договору, вони не знають змісту і не контролюють виконання його 

положень; 

 низький рівень участі працівників в управлінні виробництвом. 

Керівництво рідко цікавиться думкою працівників з питань розвитку 

підприємства, його проблем і шляхів рішення; 

 на підприємстві часто виникають трудові конфлікти; 

 у працівників відсутня достатня правова підготовка, що перешкоджає 

їм більш кваліфіковано захищати свої права і інтереси. 

7. Розроблено рекомендації щодо розвитку системи соціального 

партнерства на ПАТ «Житомирський маслозавод»: 

 ширшого залучення працівників до процесу формування стратегії 

організації, що сприяє спільному розумінню напряму розвитку, цілей 

і консолідації дій; 

 використання різноманітних і доповнюючих один одного форм 

комунікації для кращого взаємного розуміння і інформованості; 

 залучення до колективних переговорів більшого числа учасників, 

збагачення процесу колективних переговорів індивідуальними 

контактами з працівниками; 



 використання різноманітних методів залучення співробітників у 

вирішення виробничих завдань, таких як, забезпечення високої 

якості, раціоналізація, винахідництво; 

 забезпечення активнішої участі працівників в управлінні 

виробництвом шляхом надання більшої самостійності і 

відповідальності, делегування повноважень; 

 формування партнерських, взаємно поважних стосунків ділової 

співпраці, навиків роботи в команді; 

 розвиток системи участі працівників в прибутку підприємств і його 

власності. 

Рекомендовано створити «банк ідей», що дозволить проявити ініціативу, 

а керівнику прислухатися до побажань, ідей співробітників. Також 

облаштування зручних робочих місць для забезпечення безпеки праці та 

продуктивної роботи підлеглих. 

Розглянуті пропозиції допоможуть досягти великих результатів та 

розвитку системи соціального партнерства на ПАТ «Житомирський 

маслозавод». 
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