
Свистун В.І. 

СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ 

СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

 

Соціальне партнерство завжди здійснюється в певній системі 

стосунків суб’єктів управління ПТО з суб’єктами управління різних сфер 

діяльності – органів влади, виробництва, навчальних і наукових установ 

тощо, а це означає, що воно безпосередньо набуває характеру спільної 

діяльності. 

Основними ознаками спільної діяльності суб’єктів соціального 

партнерства є наявність таких показників, як: єдина мета для її суб’єктів; 

загальна мотивація; об’єднання індивідуальних діяльностей суб’єктів 

соцыального партнерства, що передбачає утворення єдиного цілого; поділ 

єдиного процесу діяльності на окремі функціонально пов’язані операції та 

їхній розподіл між суб’єктами соціального партнерства; узгодження 

індивідуальних діяльностей суб’єктів соціального партнерства, що 

передбачає певну послідовність операцій відповідно до заздалегідь 

визначеної програми; управління – найважливіша ознака й атрибут 

спільної діяльності; єдиного кінцевого результату (сукупного продукту); 

єдиного простору й одночасності виконання індивідуальних діяльностей 

різними суб’єктами соціального партнерства. 

Спільна мета спільної діяльності суб’єктів соціального партнерства – 

центральний компонент її структури. При функціонуванні системи 

соціального партнерства в нерозривній єдності відбуваються процеси 

цілепокладання, цілездійснення та цілеспрямованої діяльності. 

Цілеспрямованість спільної діяльності соціальних партнерів визначає її 

основна мета, яку ми розуміємо як ідеально представлений спільний 

результат, до якого прагне спільність соціальних партнерів – груповий 

суб’єкт спільної діяльності. Спільна мета може розпадатися на більш 

часткові й конкретні завдання, поетапне вирішення яких наближає 



колективного суб’єкта до досягнення поставленої мети. Виходячи з 

викладеного вище, можна констатувати те, що мета у спільній діяльності 

суб’єктів соціального партнерства відіграє головну роль, оскільки є 

формою випереджаючого відображення і має такі ознаки: активність; 

рухливість; залежність від реальних умов дійсності тощо. 

Мета і мотив безпосередньо між собою пов’язані. Обов’язковим 

компонентом спільної діяльності суб’єктів соціального партнерства є 

спільний мотив, який спонукує їх до спільної діяльності. Взагалі ієрархія 

мотивів і діяльності суб’єктів соціального партнерства визначають зміст їх 

спільної діяльності. Мотиваційний компонент спільної діяльності суб’єктів 

соціального партнерства відбиває інтереси, потреби, мотиви цієї 

діяльності, які спонукають їх до ефективної діяльності в системі ПТО, 

подолання труднощів, що виникають у ній, розв’язання складних освітніх 

проблем. 

Наступний компонент спільної діяльності соціальних партнерів – їх 

спільні дії, тобто такі її елементи, які спрямовані на вирішення поточних 

завдань спільної діяльності. Способи спільного виконання цих дій 

називаються спільними операціями. Структуру спільної діяльності 

соціальних партнерів завершує спільний результат, отриманий ними, який 

може мати духовну та матеріальну форми. 

Основні ознаки спільної діяльності і властивості суб’єктів 

соціального партнерства тісно взаємозалежні між собою. Серед основних 

характеристик суб’єкта спільної діяльності необхідно виділити такі якості: 

цілеспрямованість, умотивованість, рівень цілісності (інтегрованості), 

структурованість, узгодженість, організованість (керованість), 

результативність (продуктивність) тощо. 

Цілеспрямованість суб’єкта діяльності характеризує його прагнення 

до досягнення спільної мети, а умотивованість – характеризує активне, 

зацікавлене і діюче ставлення до спільної діяльності. 

Під цілісністю (чи інтегрованістю) колективного суб’єкта діяльності 



розуміється внутрішня єдність його складових елементів, яка оцінюється 

сукупністю таких параметрів: щільність функціональних зв’язків між 

суб’єктами соціального партнерства, показниками якої виступають частота 

й інтенсивність контактів між ними; рівень функціонального 

взаємозв’язку; тип цілісності колективного суб’єкта соціального 

партнерства, що виявляється в характері домінуючих зв’язків між 

суб’єктами спільної діяльності. 

Важливою властивістю групового суб’єкта діяльності є його 

структурованість, що означає чіткість і суворість взаємного розподілу 

функцій, завдань, прав, обов’язків і відповідальності між соціальними 

партнерами, визначеність їх структури.  

Узгодженість – це гармонічне сполучення суб’єктів соціального 

партнерства, взаємна зумовленість їхніх дій. Параметром узгодженості є 

насамперед тип чи характер узгодження (співвідношення) дій соціальних 

партнерів, що може оцінюватися за допомогою такого показнику як: 

домінуючі способи розв’язання розбіжностей і протиріч, що ведуть до 

узгодження дій і операцій суб’єктів соціального партнерства. 

Організованість суб’єктів соціального партнерства означає 

упорядкованість, зібраність і підпорядкованість визначеному порядку 

виконання спільної діяльності, здатність діяти точно відповідно до 

заздалегідь установленого плану. 

Інтегральною властивістю колективного суб’єкта діяльності 

(соціальних партнерів) є його результативність, що характеризує 

спроможність досягати позитивного результату спільної діяльності.  


