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Annotation 
This article is devoted to the necessity of all 

ways of learning psychological base of ready-
made to the professional activity of all catego-
ries and which is necessary for effective way of 
fulfillment of practical, tasks, which is oriented 
for realization of policy for European integra-
tion. 

These tasks forced us develop transna-
tional systems of education state officers which 
includes educational, professional and political 
goals. 

The author is clarifying the role of develop-
ing of statesman to the professional activity 
and defining some basement of psychological 
ready-made and characterizing some functions 
of statesman in the context of demands of 
European governor. 

Анотація 
У статті обґрунтовано необхідність ана-

лізу навчальних програм підготовки держа-
вних службовців, усебічного вивчення пси-
хологічних основ готовності до професійної 
діяльності державних службовців різних ра-
нгів і категорій. Зазначена обставина зумо-
вила розробку транснаціональних систем 
підготовки державних службовців, що охоп-
лювала освітні, професійні та політичні цілі. 
Розкрито роль розвитку готовності особис-
тості державного службовця до професійної 
діяльності, проаналізовано навчальні про-
грами підготовки державних службовців, 
визначено чинники й основи психологічної 
готовності, схарактеризовано особистісні 
функції фахівця в контексті вимог європеї-
зації державного управління. 
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І. Вступ 
Державному службовцю в процесі вико-

нання службово-посадових обов’язків необ-
хідно постійно гнучко реагувати на зміни в 
середовищі, а значить, бути психологічно 

готовим до різноманітних нововведень. От-
же, суперечність полягає в тому, що профе-
сійна діяльність державних управлінців в 
умовах європейської інтеграції не завжди 
постає у “формі нормативно ухваленого 
способу діяльності, в якому узагальнено й 
закріплено досвід попередників”. Значною 
мірою на особистість державного службов-
ця діють вимоги, зумовлені європеїзацією 
вітчизняного державного управління. Різно-
манітність напрямів впливу не лише викли-
кає нерівномірність перебігу євроінтеграцій-
них процесів в Україні, а й спричинює зміни 
в характері та змісті завдань для органів 
виконавчої влади. 

Державний службовець як провідник 
державної євроінтеграційної політики висту-
пає фактором збурення двох систем – дер-
жавного управління та суспільства, а зна-
чить, впливає на процеси щодо їх удоско-
налення з позицій європейського виміру. 
Зазначене повертає до розгляду психологі-
чної готовності та навчання державних слу-
жбовців працювати в євроінтеграційних 
умовах у контексті розвитку їх особистості. 
Разом з цим і державний службовець, і про-
цеси європейської інтеграції співіснують в 
умовах соціально-економічної та політичної 
нестабільності, ризику й невизначеності 
українського соціуму як системи. 

Професійне навчання та готовність має 
інтегративний характер й охоплює функціо-
нальну, емоційну та особистісну взаємоза-
лежні й взаємозумовлювані підструктури. 

Реалізація євроінтеграційної політики 
вимагає від державного службовця генеру-
вання нових ідей і нестандартних рішень, 
нестандартних підходів до втілення станда-
ртних рішень, потребує розробки нових на-
прямів роботи в рамках виконання тих чи 
інших міжнародних домовленостей України. 
І звичайно, налагодження діяльності охоп-
лює прогнозування очікуваного результату, 
формування його майбутнього образу. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета дослідження полягає у висвітленні 

основ розвитку особистості та аналізі на-
вчальних програм підготовки державних 
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службовців відповідно до вимог європеїзації 
державного управління. 

ІІІ. Результати 
Державний службовець є дорослою лю-

диною із власним життєвим і професійним 
досвідом, неповторним характером й осо-
бистісними утвореннями, власними мораль-
но-етичними нормами, цінностями, прави-
лами та культурою, сформованими уміння-
ми й навичками, певними стереотипами ми-
слення та поведінки. Компетентність дер-
жавного службовця у сфері діяльності, фун-
кцій і повноважень ЄС та його інституцій є 
однією з передумов психологічної готовності 
державних службовців, незалежно від їх 
місця роботи та посади, швидко й ефектив-
но вирішувати будь-які питання європейсь-
кої інтеграції, знаходити шляхи вирішення 
можливих спірних питань тощо. 

Здобуття незалежності Україною стало 
чинником нових внутрішньо- та зовнішньо-
політичних векторів, спрямованих, зокрема, 
на європейську спільноту. На сьогодні інтег-
рація України в Європейський Союз не ли-
ше визначена на найвищому політичному 
рівні, а й стала переконанням більшості 
громадян України. Крім цього, значна кіль-
кість нормативно-правових документів, що 
регулюють відносини України та європейсь-
ких інституцій, динаміка й трансформація їх 
взаємозв’язків, наявність спільних напрацю-
вань свідчать про необоротний характер 
європейських інтеграційних процесів в Укра-
їні. Разом із цим зіставлення українських 
поглядів та позицій Європейського Союзу 
засвідчує наявність низки суперечностей. 

Насамперед, це несумісність українсько-
го оптимізму та європейського прагматизму 
в оцінці інтеграційних шансів нашої держа-
ви. Тобто оптимістичні надії та побажання 
української сторони щодо членства в Євро-
союзі наштовхуються на чіткі, конкретні й 
однозначні вимоги до країн – кандидатів у 
члени ЄС, адже Європа очікує від України 
не декларацій і заяв про наміри, а послідов-
ної державної інтеграційної політики. 

Другою суперечністю є невідповідність 
розроблених Україною інтеграційних планів і 
дій тому рівню кадрово-інституційного забез-
печення інтеграційних процесів, який задо-
вольняв би Євросоюз. Інакше кажучи, Євро-
па розглядає повноцінні, глибокі й комплексні 
реформи в політико-адміністративній системі 
України як передумову й фактор успішності 
процесів її інтеграції. 

Наступна суперечність має внутрішній 
характер, оскільки пов’язана з людським 
фактором в органах державної влади, який 
повинен, але не здатен максимально сприя-
ти реалізації інтеграційної політики України. 
Тобто недостатня професійна підготовка 
державних службовців є причиною низької 
кадрово-інституційної спроможності нашої 

держави в забезпеченні успішної реалізації 
політичних рішень стосовно інтеграції в Єв-
ропейський Союз. 

Незважаючи на окремі досягнення в ор-
ганізаційно-кадровому забезпеченні реалі-
зації євроінтеграційної політики, гостро про-
блемними на сьогодні залишаються питан-
ня освіти державних службовців відповідно 
до загальних та специфічних вимог, що ви-
суваються до навчальної підготовки за єв-
ропейськими угодами. 

Разом з цим європейський досвід пока-
зує, що комплексний підхід допомагає нада-
вати державним службовцям не лише пев-
ний обсяг якихось конкретних державно-
управлінських знань і навичок, а й відповід-
них психологічних знань, управлінської ку-
льтури й практики країн – членів ЄС для 
процесу прийняття рішень у національних 
та наднаціональній інституційних системах 
Європейського Союзу. Крім того, теоретич-
на підготовка стосовно особливостей ста-
новлення й розвитку інституцій ЄС, правової 
системи ЄС, правових актів у різних сферах 
внутрішнього ринку ЄС та вдосконалення 
практичної здатності проводити системний 
аналіз з урахуванням досвіду вирішення 
аналогічних питань у країнах-кандидатах і 
членах Євросоюзу виступає чинником пси-
хологічної адаптації державного службовця 
до професійної діяльності в умовах інтегра-
ції. Таким чином, компетентність у сфері 
діяльності, функцій і повноважень ЄС та 
його інституцій є однією з передумов психо-
логічної готовності державних службовців, 
незалежно від їх місця роботи й посади, 
швидко та ефективно вирішувати будь-які 
питання європейської інтеграції, знаходити 
шляхи розв’язання можливих проблемних 
аспектів тощо. 

Аналізуючи навчальні програми підготов-
ки державних службовців з питань європей-
ської інтеграції в Україні, можемо зазначити, 
що на сьогодні існує принаймні три чинники, 
що зумовлюють необхідність урахування 
європейського виміру в підготовці, перепід-
готовці й підвищенні кваліфікації державних 
службовців: 

1) історичний розвиток Європи; 
2) розквіт “епохи порівняння”; 
3) виникнення спільного ринку в Європі 

[1, c. 169]. 
Потреба у з’ясуванні змісту вищевказа-

них та інших факторів зумовлена їх впливом 
на національну систему державного управ-
ління й державну службу, адже європейські 
фактори висувають нові вимоги до службо-
во-посадової діяльності управлінців органів 
державної влади та їх професійно важливих 
якостей. 

Отже, перший чинник пов’язаний із шви-
дким зростанням міжнародної взаємодії та 
співробітництва у Європі, що змінює харак-
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тер, масштаби й рівень діяльності держав-
ного службовця в Україні від національного 
до міжнародного. Тому, навіть працюючи в 
місцевій адміністрації чи структурі місцевого 
самоврядування, можна вирішувати питан-
ня європейського рівня, що потребує глибо-
ких знань у галузі євроінтеграційних проце-
сів, їх теорії і стратегії, права й інституцій 
ЄС тощо [1, с. 169]. За цих умов окремі на-
вчальні посібники передбачають ґрунтовне 
вивчення основ політики, інституційного 
устрою та права ЄС. Разом з цим, вони ма-
ють подвійне призначення, оскільки містять 
зрозумілі й продумані методичні матеріали, 
що дає можливість використовувати їх як 
для навчання державних службовців, так і 
для вирішення ними практичних управлінсь-
ких завдань [2]. 

Основною рисою наступного фактора є 
еволюційний характер процесів європейсь-
кої інтеграції, що засвідчує інституціоналіза-
ція діяльності ЄС і спільного ринку. За цих 
умов зазнає впливу концепція “уряд у дії” на 
національному та наднаціональному рівнях 
державного управління. Прозорість євро-
пейських кордонів дає можливість операти-
вно оцінювати дії національного уряду крізь 
призму його ролі і досягнень на європейсь-
кій арені порівняно з іншими країнами. Зро-
зуміло, порівняльний аналіз потребує не 
лише відповідних знань, умінь і навичок, а й 
досвіду, що базується на порівнянні резуль-
татів роботи чинних європейських урядів. 

Для третього фактора характерний на-
скрізний вплив процесів денаціоналізації 
систем державного управління як на держа-
вних службовців, так і на керівників євро-
пейських установ. Зазначена обставина зу-
мовила розробку транснаціональних систем 
підготовки державних службовців, що охоп-
лювала освітні, професійні та політичні цілі 
[1, c. 170]. 

Важливим чинником європеїзації на-
вчання державних службовців на сучасному 
етапі слугує приєднання України до Болон-
ського процесу. Необхідність урахування 
болонських домовленостей у підготовці 
управлінців до роботи в євроінтеграційних 
умовах зумовлена їх всеосяжним, загально-
визнаним характером, що спирається на 
консолідований досвід європейських країн 
[3, с. 178]. З огляду на зазначене, підготовку 
кадрів державної служби пропонується 
здійснювати на основі поєднання академіч-
ного й практичного підходів, що зумовлено 
комплексністю академічної підготовки, в якій 
поєднується і теоретична, і практична скла-
дові [3, с. 179]. У контексті європеїзації дер-
жавного управління академічна підготовка 
фахівця є першою й необхідною умовою 
забезпечення його професійної готовності 
до роботи в євроінтеграційних умовах. Од-
нією з головних переваг державного служ-

бовця, підготовленого за академічною про-
грамою, є відповідний кваліфікаційний рі-
вень – магістр, кандидат або доктор наук з 
державного управління. Крім цього, важли-
вим і позитивним з погляду відповідності 
українських фахівців органів державної 
влади вимогам європейської зони освіти є 
сильний дослідницький компонент фахової 
підготовки [3, с. 181]. Таким чином, академі-
чний характер підготовки державних служ-
бовців до діяльності в євроінтеграційних 
умовах не лише надає необхідні знання, 
створює базу для подальшого професійного 
вдосконалення працівника, а й забезпечує 
реалізацію змісту другого фактора європеї-
зації державного управління – порівняльний 
аналіз результатів діяльності урядів країн 
ЄС. 

Доцільність комплексного підходу в на-
вчанні державних службовців підтверджує 
європейський досвід. Так, підготовка, пере-
підготовка й підвищення кваліфікації управ-
лінців здійснювалась за допомогою і зага-
льних, і спеціальних навчальних програм, а 
відмінність полягає лише в термінах їх за-
провадження. Важливо, що навчанню пере-
дувало оцінювання навчальних потреб дер-
жавних службовців, урахування євроінтег-
раційного досвіду інших країн, адаптація 
навчальних стратегій і програм до нової 
специфіки інтеграційних процесів, яка пов’я-
зана з політичною та управлінською культу-
рою держав – членів ЄС [1, с. 171]. 

Збільшення впливу процесів європеїзації 
на вітчизняне державне управління й сис-
тему державної служби є одним з факторів 
пошуку нового змісту навчання державних 
службовців для роботи в умовах європейсь-
кої інтеграції. Концепція формування змісту 
навчання персоналу державної служби до 
роботи в євроінтеграційних умовах має ґру-
нтуватися на розумінні подвійного характе-
ру завдань, зумовлених процесами європеї-
зації державного управління. З одного боку, 
державні службовці повинні бути професій-
но придатними й психологічно готовими до 
роботи в умовах євроінтеграції, а з іншого – 
вони, реалізуючи державну політику євро-
пейської інтеграції, безпосередньо форму-
ють зазначені умови. Тому саме від їх про-
фесіоналізму, який ґрунтується на систем-
них і різноманітних знаннях історії, законо-
давчих основ і принципів функціонування 
Європейського Союзу та його інституцій, від 
психологічної готовності використовувати їх 
на практиці залежать і процеси євроінтегра-
ції, й умови, в яких службовцям доведеться 
працювати. Зазначене потребує комплекс-
ного підходу до підготовки державних служ-
бовців до роботи в євроінтеграційних умо-
вах, який базується на академічних і прак-
тичних формах навчання. 



Держава та регіони 

 178 

Зважаючи на гостру потребу європеїзації 
освіти державних службовців, кафедрою 
європейської інтеграції Національної ака-
демії державного управління при Президен-
тові України розроблено ряд дисциплін для 
підготовки магістрів з державного управлін-
ня [8]. 

У рамках модуля “Політика європейської 
інтеграції” вивчаються теорія та історія єв-
ропейських інтеграційних процесів, право 
Європейського Союзу, інституції Європейсь-
кого Союзу, політика ЄС тощо. Цілями дис-
ципліни визначено надання базових знань 
про європейську інтеграцію та Європейсь-
кий Союз, ознайомлення з політикою євро-
пейської інтеграції України, визначення на-
прямів та змісту діяльності державних орга-
нів для забезпечення європейської інтегра-
ції України. У результаті навчання слухачі 
мають оволодіти основними знаннями про 
інтеграційні процеси у Європі та Європейсь-
кому Союзі, навчитися аналізувати сучасну 
політику європейської інтеграції України, 
визначати ефективність діючих форм і ме-
тодів державного управління в контексті єв-
ропейської інтеграції України. 

Вивчення дисципліни “Історія, теорія та 
стратегія європейської інтеграції” має на 
меті надання базових знань з ключових пи-
тань історії, теорії і стратегії європейської 
інтеграції, розуміння логіки історичного роз-
витку інтеграційних процесів та їх інститу-
ційно-правового оформлення, навчити від-
різняти підходи представників різних течій і 
систему їх аргументації, аналізувати сучасні 
інтеграційні процеси в Європі й світі з пог-
ляду типів і методів інтеграції, а також сфо-
рмувати вміння передбачати наслідки полі-
тичних рішень у сфері інтеграції. Результати 
навчання полягають у знаннях ключових 
аспектів історії, теорії та стратегії європей-
ської інтеграції, уміннях аналізувати істори-
чний розвиток процесів інтеграції та основні 
концепції й застосовувати теоретичні знан-
ня в аналізі зовнішньополітичної стратегії 
України. 

Навчання за дисципліною “Правова та 
інституційна системи Європейського Союзу” 
передбачає засвоєння широкого кола пра-
вових питань і ставить за мету надання ба-
зових знань про правову та інституційну си-
стеми Європейського Союзу, навчання ана-
лізувати особливості функціонування пра-
вової та інституційної систем Європейського 
Союзу й застосовувати принципи європей-
ського урядування з метою адаптації дер-
жавного управління в Україні до європейсь-
ких стандартів. Результати навчання пе-
редбачають знання основних складових 
правового та інституційного устрою ЄС, ро-
зуміння причини їх утворення та перспекти-
ви вдосконалення, уміння аналізувати вплив 
інституційно-правової системи ЄС на сучас-

ну політику європейської інтеграції, визна-
чати відмінності в інституційно-правових 
системах України та ЄС, застосовуючи ме-
тод порівняльного аналізу й розробляти 
практичні рекомендації щодо адаптації дер-
жавного управління в Україні до європейсь-
ких стандартів. 

Вивчення модуля “Внутрішній ринок та 
галузеві політики Європейського Союзу” зо-
рієнтовано на надання базових знань з клю-
чових питань економічної та галузевих полі-
тик Європейського Союзу, розвиток навичок 
аналізу інтеграційних процесів у різних сфе-
рах, формування вмінь аналізувати політику 
України у відповідних галузях порівняно з 
політикою Європейського Союзу і розробля-
ти пропозиції (проекти) щодо вдосконален-
ня державного регулювання ринкових від-
носин в Україні та окремих галузей економі-
ки. У результаті навчання слухачі повинні 
знати основні положення конкурентної полі-
тики ЄС та галузевих політик, оволодіти 
уміннями контент-аналізу політики ЄС, мати 
навички визначення передумов розроблен-
ня та здійснення політики ЄС, стратегії полі-
тик у конкретній соціально-економічній си-
туації і їхні наслідки, ролі галузевих політик 
у процесі європейської інтеграції, а також 
набути аналітично-порівняльних та прогнос-
тичних умінь у сфері економічної й галузевої 
політики України тощо. 

Факультативний модуль “Соціальні аспе-
кти європейської інтеграції” спрямований на 
засвоєння слухачами засад європейської 
інтеграції у сфері соціального розвитку й 
соціальної політики, вивчення питань, доти-
чних до соціальних аспектів. Крім зазначе-
ного, передбачено здійснення порівняльно-
го аналізу соціальної політики в регіонах та 
країнах Європейського Союзу, визначення 
соціальних наслідків розширення ЄС і на-
вчання застосовувати набуті знання для 
визначення напрямів реформування соціа-
льної політики в Україні. 

Отже, формування психологічної готов-
ності державних службовців до роботи в 
умовах європейської інтеграції здійснюється 
в системі професійного навчання держав-
них службовців. Ефективність формуваль-
ного процесу значною мірою залежить від 
його спрямування. При цьому слід врахову-
вати зміну навчальної парадигми: від інфо-
рмативної до розвивальної. Унаслідок на-
вчально-освітніх парадигмальних змін роз-
виток особистості державного службовця 
пов’язаний з вирішенням нових завдань: 

 формування “інтеграційної” свідомості в 
частині розуміння особистої важливості 
в процесах зближення з країнами Євро-
пейського Союзу; 

 формування або активізація психологіч-
ної установки на навчання впродовж 
життєдіяльності; 
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 оволодіння сучасними технологіями на-
вчання та засвоєння знань; 

 набуття або вдосконалення вмінь та 
навичок з реалізації теоретичних знань 
у професійній діяльності; 

 формування в державного службовця 
інноваційного типу дій та мислення; 

 раціональне співвідношення теоретич-
ної і практичної складових у навчанні й 
освіті. Незбалансованість фундамента-
льної підготовки та спеціалізації в підго-
товці державних службовців може дете-
рмінувати спрощений підхід до підготов-
ки фахівців у сфері європейської інтег-
рації. Фундаментальні знання у вигляді 
інформаційного дерева як системи 
знань, фактів та зв’язків між ними є ос-
новою для розвитку особистості, тому 
що допомагають усвідомити необхід-
ність професійного та особистісного 
вдосконалення, визначити адекватні ці-
лі, слугують джерелом додаткової моти-
вації й задоволення потреб у самовиз-
наченні та самореалізації. Звідси вини-
кає необхідність у глибокій і різнобічній 
теоретичній підготовці державного слу-
жбовця з позицій європейського виміру, 
оскільки саме на основі теоретичних 
знань він зможе переорієнтуватися на 
нові види діяльності, зумовлені вимога-
ми європеїзації державного управління; 

 підготовка професіоналів, здатних фун-
кціонувати в глобальному життєвому та 
професійному, як реальному, так і вір-
туальному, просторі. За цих умов вида-
ється актуальним збереження відчуття 
патріотизму, ідентифікації себе як гро-
мадянина держави Україна. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить про наявність вагомих напрацю-
вань у сфері особистісного розвитку держа-
вних службовців, його узгодженість і відпо-
відність вимогам та потребам як професій-
ного, так і зовнішнього середовища. Розгля-
даючи теоретичні основи навчання держав-
них службовців, Н.Г. Протасова ґрунтовно 
розкриває особистісно-розвивальну модель 
навчання, різновидом якої є андрагогічна 
модель. Тому обґрунтованим є акцентуван-
ня уваги на андрагогічному спрямуванні на-
вчального процесу в системі професійного 
навчання державних службовців, оскільки 
метою організації навчання є розвиток осо-
бистості дорослої людини з “урахуванням її 
вікових та індивідуальних особливостей, 
професійного й життєвого досвіду, рівня 
освіченості, реальних освітніх і життєвих 
потреб, здібностей та можливостей”. 

Необхідність розгляду явища розвитку 
особистості державного службовця визна-
чається тим, що рівень розвитку особистості 
в сучасному цивілізаційному контексті слу-

гує виміром прогресивності певної країни і є 
фактором розвитку суспільства й особисто-
сті. 

Узагальнюючи, зазначимо, що переду-
мови розвитку особистості державного 
управлінця мають дуальний характер, оскі-
льки, з одного боку, охоплюють визначення 
кола, змісту й характеру вимог європеїзації 
державного сектора, а з іншого – передба-
чають наявність відповідних професійних, 
психолого-педагогічних, соціальних і навча-
льних умов. У свою чергу, вимоги щодо єв-
ропеїзації державного управління, формую-
чи завдання для різних ієрархічних рівнів 
державного управління і конкретизуючи пе-
релік професійно-особистісних умінь та на-
вичок, необхідних для їх виконання, стають 
фактором розвитку фахівця з євроінтегар-
ційних процесів. Таким чином, умови розви-
вального навчального процесу сприяють 
професійному, освітньому й культурному 
зростанню державного службовця, а вимоги 
щодо європеїзації слугують фактором роз-
вивального процесу. 

Основою розвитку державного службов-
ця є його внутрішня позиція як система реа-
льно діючих мотивів щодо євроінтеграцій-
них процесів, самоусвідомлення та став-
лення до себе в контексті вимог європеїзації 
державного управління. 

IV. Висновки 
У результаті навчання слухачі повинні 

розуміти логіку історичного розвитку “єдиної 
соціальної Європи”, сучасні цілі соціальної 
політики, знати засоби та інструменти на-
ближення соціального розвитку в Європі. 
Крім цього, майбутні фахівці у сфері євро-
пейської інтеграції мають удосконалити 
вміння й навички аналізувати особливості 
соціальної політики й соціального розвитку 
різних країн, передбачати соціальні наслід-
ки економічної інтеграції та розробляти 
практичні рекомендації щодо наближення 
соціальної політики в Україні до стандартів 
ЄС. 

Для системи дистанційного навчання 
державних службовців розроблено курс 
“Європейська інтеграція”, що ставить за ме-
ту надання базових знань про ЄС, усвідом-
лення й аналіз сучасних інтеграційних про-
цесів, здобуття вміння прогнозувати наслід-
ки політичних рішень, розвиток здатності 
розробляти управлінські рішення тощо. У 
контексті європеїзації державного управлін-
ня академічна підготовка фахівця є першою 
й необхідною умовою забезпечення його 
професійної готовності до роботи в євроін-
теграційних умовах. Однією з головних пе-
реваг державного службовця, підготовлено-
го за академічною програмою, є відповідний 
кваліфікаційний рівень – магістр, кандидат 
або доктор наук з державного управління. 
Крім цього, важливим і позитивним з погля-
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ду відповідності українських фахівців орга-
нів державної влади вимогам європейської 
зони освіти є сильний дослідницький компо-
нент фахової підготовки. 
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Annotation 
The author analyzes the domestic practice 

of becoming and development of social part-
nership institute in the context of developed 
democracy countries experience, selects  the 
component factors of strengthening of this in-
stitute as to the democratic advancement at-
tribute of Ukraine in the article. 

Анотація 
У статті розглянуто вітчизняну практику 

становлення і розвитку інституту соціально-
го партнерства в контексті досвіду країн ро-
звинутої демократії, виокремлено складові 
чинники зміцнення цього інституту як атри-
бута демократичного поступу України. 

Ключові слова  
Соціальне партнерство, суспільний роз-

виток, соціально-трудова сфера, демогра-
фічна модель, колективна угода, безробіття, 
заробітна плата, дохід. 

І. Вступ 
Актуальність дослідження цієї проблема-

тики визначають вкрай складні завдання 
щодо відтворення системи демократичних 
політико-економічних відносин, формування 
механізмів узгодження суспільних інтересів, 
що спроможні гарантувати еволюційний ро-
звиток держави, запобігати масштабним 
внутрішнім потрясінням і забезпечувати со-
ціальний мир та злагоду. Для сучасної Укра-
їни, яка проголошує демократичні цінності 
та торує новий шлях самостійного сходжен-
ня, доцільним є формування і подальший 
розвиток системи соціального партнерства, 
належне врахування вітчизняної специфіки 
та використання досвіду європейських дер-
жав, які мають у цій царині відповідні досяг-
нення. 


