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стки фірми. Відмінність у дослідженні Benavente полягає у тому, що інноваційні
витрати не мають значного впливу на інноваційні продажі, та інноваційні продажі
не впливають на продуктивність праці [3]. Поясненням такого висновку є те, що в
моделі Benavente не враховано лаг часу між впровадженням інновацій та їхнім
впливом на продуктивність праці.
Є кілька досліджень щодо визначення зв’язку між інноваційними витратами,
інноваційним результатом і продуктивністю праці для країн з перехідною економікою. Masso, J., and P. Vahter (2008 ) застосував CDM підхід Crépon для естонських фірм-виробників, а V. Roud (2007) — для Росії. Результати показали, що в Естонії тільки інноваційні процеси мають істотний вплив на продуктивність праці,
на які припадає 12 % її підвищення, коли продуктивність праці вимірюється як
обсяг реалізованої продукції, що припадає на одного працівника, і 22 % її підвищення, коли продуктивність праці вимірюється як додана вартість, що припадає
на одного працівника. Так, протягом 1998—2000 років лише продуктові інновації
підвищували продуктивність праці, а протягом 2002—2004 років — лише процесові [9]. Це пояснюється різним макроекономічним становищем Естонії у ці два
періоди. Тим часом, у Росії тільки продуктові інновації мали позитивний вплив на
продуктивність праці протягом 2002—2004 років [13].
Висновки. Основні висновки, які можна зробити з проведеного дослідження,
такі:
— інноваційні витрати позитивно впливають на інноваціний результат;
— інноваційний результат має позитивний вплив на продуктивність праці;
— більшість емпіричних досліджень не виявили кореляції між розміром фірми
та інтенсивністю інноваційних витрат;
— у випадку, коли результати інноваційної діяльності вимірюються фіктивними змінними продуктових і процесних інновацій, внесок кожного типу у продуктивність праці відрізняється у різних країнах.
У подальших дослідженнях ми оцінимо величину впливу продуктових і процесових інновацій на продуктивність праці для українських підприємств.
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
У статті розглянуто теоретичні підходи до категорій «конкуренція» та «конкурентоспроможність підприємства». Визначено взаємозв’язок між розвитком управлінського
персоналу та підвищенням конкурентоспроможності підприємств.
В статье рассмотрены теоретические подходы к категоріям «конкуренция», «конкурентоспособность предприятия». Определена взаимосвязь между развитием управленческого персонала и повышением конкурентоспособности предприятия.
The paper considers theoretical approaches to the categories of «competition» and
«competitiveness». The relationship between the development of management and increasing
the competitiveness of enterprises are considered.
Ключові слова. Конкуренція, конкурентоспроможність, персонал, управлінський персонал, конкурентоспроможність підприємства.
Ключевые слова. Конкуренция, конкурентоспособность, персонал, управленческий
персонал, конкурентоспособность предприятия.
Key words. Competition, competitive, personnel management, enterprise competitiveness.

Вступ. Досягнення конкурентоспроможної позиції сучасними підприємствами
вимагає формування конкурентоспроможної робочої сили та ефективних соціально-трудових відносин. Це пов’язано з тим, що в умовах ринкової трансформації
економіки найсуттєвіші перетворення відбуваються, насамперед, у соціальнотрудовій сфері. Становлення державності, демократизація суспільного життя,
створення нового правового та мотиваційного поля — всі ці соціально-політичні
та економічні явища впливають на стан соціально-трудових відносин в Україні.
© А. В. Баско, 2013
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Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства має розглядатись у контексті ринково орієнтованого розвитку економіки України, в тому числі конкуренції між суб’єктами трудових відносин, яке неможливе без розвитку персоналу,
зокрема управлінського.
У розвиток концепцій конкуренції зробили певний внесок С. Л. Брю, Дж. К.
Гелбрейт, Дж. Кейнс, І. Кірснер, К. М. Макконел, А. Маршал, Дж. Пері, А. Сміт,
М. Фрідмен, Ф. фон Хайек, який став закономірним результатом генезису світової
економічної думки. Врахування економічної сутності категорії конкуренції при
аналізі закономірностей розвитку сфери праці дозволили П. Агіону, М. Портеру,
Г. Стендінгу поглибити дослідження проблем соціально-трудових відносин на
ринку праці. Питання розвитку персоналу розкрито в наукових працях Б. Генкіна,
О. Грішнової, А. Колота, Л. Лісогор, І. Петрової, М. Семикіної, Г. Савченко та ін.
Але невирішеними залишаються проблеми взаємозв’язку розвитку персоналу, зокрема управлінського, та підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Постановка завдання. Метою даної статті є поглиблення теоретичних основ
щодо конкурентоспроможності підприємства та розвитку управлінського персоналу як її основи.
Результати дослідження. Дослідження категорії «конкурентоспроможність»
та її зв’язку з іншими економічними категоріями має велике значення при реформуванні економіки України у напрямку створення повноцінного конкурентного
середовища і розвитку конкурентних відносин. Очевидно, що категорія «конкурентоспроможність» пов’язана з поняттям «конкуренція».
Закон України «Про захист економічної конкуренції» визначає, що «економічна конкуренція — це змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття
завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання,
внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати
між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може
визначати умови обороту товарів на ринку» [1]. Отже, конкуренція з одного боку
— це економічна змагальність за досягнення найкращих результатів у сфері певної діяльності, боротьба товаровиробників за вигідніші умови господарювання,
отримання найбільшого прибутку. З іншого боку, це невід’ємна складова та найважливіший елемент ринкового механізму, що забезпечує взаємодію ринкових
суб’єктів у виробництві та збуті продукції, а також у сфері вкладання капіталу. З
цього випливає, що конкурентоспроможність є обов’язковою умовою виживання
ринкового суб’єкта та досягнення ним успіху.
Найважливіші фактори конкурентоспроможності — техніко-технологічний рівень і якість продукції, її здатність задовольняти потреби певної категорії споживачів. Головні елементи конкурентоспроможності — рівень цін, якість продукції,
умови сервісу, термін гарантії виробу, обсяги після продажних послуг у процесі
використання виробів, реклама тощо. C. Мочерний пропонує для попередньої
оцінки рівня конкурентоспроможності на зовнішньому ринку систему одиночних,
групових та інтегрованих показників.
Одиночний — відсоткове співвідношення величини будь-якого економічного
або техніко-технологічного параметру певного товару з відповідним параметром
товару конкурента.
Груповий — зведений показник, який синтезує одиночні та відображає рівень
конкурентоспроможності за однаковими групами параметрів (економічних, техніко-технологічних, екологічних тощо).
Інтегрований показник дає кількісну характеристику конкурентоспроможності
товару у вигляді відношення групового показника за економічними параметрами
[2, с. 813].
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М. В. Семикіна складовими конкуренції як економічного процесу визначає:
конкурентне середовище, конкурентоспроможність галузей, підприємств, працівників, зайнятих у сфері економіки [3, с. 27]. Фактично різниця між цими
складовими є різницею між мікро- та макрорівнями економіки. Таким чином,
визначальним чинником конкурентоспроможності підприємств є наявність умов
для формування стійких конкурентних позицій, у першу чергу, управлінського
персоналу.
Досвід країн з розвиненою ринковою економікою свідчить, що успіх підприємства визначається кваліфікацією персоналу, креативними підходами, наявністю
ноу-хау, новітніх технологій.
У сучасних умовах необхідний управлінський персонал нового типу. Звідси
випливає важливе значення професійної підготовки у вузах, а також у спеціалізованих навчальних закладах з підготовки управлінських кадрів. За оцінкою
Р.Г. Фолсона, старіння знань у зв’язку з технічним прогресом складає близько 5 %
річних. Це значить, що якщо керівник, займаючись своєю діяльністю, не проходить курсів підвищення кваліфікації, то через 10 років він матиме тільки половину
тих знань, що необхідні [4, с. 10].
Виділено такі основні види розвитку управлінського персоналу [5, с. 157]:
1) самостійне систематичне навчання, але таке, що здійснюється за індивідуальним планом, затвердженим його безпосереднім керівником. Самоосвіта може
здійснюватися як у робочий час, так за його межами;
2) підвищення кваліфікації на виробничо-економічних семінарах і в школах бізнесу. До підвищення кваліфікації відноситься будь-яке навчання, направлене на
розвиток знань, умінь і навичок у конкретному виді діяльності, обумовлене постійною зміною змісту праці, вдосконаленням техніки, технології, організації виробництва і посадовими переміщеннями;
3) короткострокове навчання — здійснюється за необхідністю, не рідше одного
разу на рік, з метою підвищення ефективності трудової діяльності;
4) тривале періодичне навчання. Управлінський персонал зобов’язаний поглиблювати спеціальні знання за родом трудової діяльності в навчальних закладах
системи підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів;
5) стажування управлінського персоналу проводиться на провідних вітчизняних і зарубіжних підприємствах з метою засвоєння і впровадження кращого високоефективного досвіду роботи за певним видом спеціальної діяльності;
6) цільова аспірантура і докторантура, що сприятиме вирішенню економічних, психологічних, правових та інших проблем, які стоять перед підприємством;
7) перепідготовка, яка передбачає необхідність нової спеціальної освіти (професії, спеціальності) з метою оперативного забезпечення персоналом нових напрямів науково-технічного і соціального прогресу, а також переміщення кадрів із
застарілих сфер діяльності в сучасні [6, с. 79].
Усі ці види підготовки управлінського персоналу передбачають, головним чином, забезпечення їх необхідним комплектом теоретичних і практичних знань,
умінь і навичок, нових компетенцій, які сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності підприємства загалом.
Нами запропоновано схему взаємозв’язку розвитку управлінського персоналу
та підвищення конкурентоспроможності підприємства (рис. 1).
Під ефективним розвитком управлінського персоналу, на нашу думку, слід розуміти поглиблення й набуття нових знань, розширення компетенцій управлінським персоналом, що забезпечують підвищення результатів господарської діяльності підприємства та його конкурентоспроможність.
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Конкурентоспроможність підприємства

Набуття конкурентних переваг

оновлення знань

розширення
компетенцій

креативність
мислення

гнучкість управлінських
рішень

ефективний
Розвиток управлінського
персоналу
неефективний
застаріння знань

обмеженість
компетенцій

стереотипність
мислення

стандартність
управлінських рішень

Скорочення конкурентних переваг

Неконкурентоспроможність підприємства

Рис. 1. Взаємозв’язок між розвитком управлінського персоналу
й конкурентоспроможністю підприємства

Висновки. Таким чином, ефективний розвиток управлінського персоналу
сприяє набуттю конкурентних переваг управлінським персоналом, а також підвищенню конкурентоспроможності підприємства, що є умовою його життєздатності
та успішності на ринку товарів і послуг України.
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У статті розглянуто основні соціальні чинники ефективності трудової діяльності.
Визначено вплив розміру заробітної плати та її структури на підвищення ефективності трудової діяльності працівників.
В статье рассматриваются основне социальные факторы эффективности трудовой
деятельности. Определено влияние размера заработной платы и ее структуры на
повышение эффективности трудовой деятельности работников.
The article examines the main social factors of efficiency of work. The influence of wage and
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Вступ. Ефективна державна політика, спрямована на забезпечення досягнення
відповідного життєвого рівня населення, може бути реалізована лише за умови
всебічного врахування системної дії комплексу соціальних чинників, що його зумовлюють, серед яких провідне місце займають чинники матеріальної забезпеченості населення.
У сучасній економічній літературі проблемі ефективності трудової діяльності
на засадах управління персоналом приділяється значна увага, що відображено в
багаточисельних роботах таких зарубіжних учених і практиків у сфері менеджменту, як П. Друкер, А. Маслоу, Э. Мейо. К. Альдерфер, Д. МакКллеланд,
Ф. Тейлор, Ф. Герцберг, Е. Деминг, Т. Вебер, М. Портер, П. Сенге та ін. Серед вітчизняних вчених, які зробили певних внесок у розвиток цієї галузі наук, слід відзначити Л.В. Балабанову, В.М. Гончарова, А.М. Колота, Т.А. Костишину,
Ю.М.Комара, Л.А. Лутай, Н.Д. Лук’янченко, І.В. Петенко, І.Л. Петрову,
Ф.І. Хміля та ін.
Постановка завдання. Метою даної статті є визначення соціальних чинників
ефективності трудової діяльності працівників і формування напрямів підвищення
ефективності трудової діяльності на основі посилення впливу оплати праці, її
структури.
Результати дослідження. До соціальних чинників ефективності трудової діяльності працівників у сучасних умовах розвитку національної економіки відносяться:
— трудова дисципліна;
— умови праці;
— клімат соціально-трудових відносин;
— зміст і характер праці;
— задоволеність працею;
— оплата праці.
© В. О. Студенець, 2013
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Розмір заробітної плати штатних працівників коливається в Україні в 2011 році
з 1004 грн (рівень мінімальної заробітної плати) до понад 5000 грн (рис. 1).
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої заробітної плати за грудень 2011 р.
7,60%

23,70%
12,20%
3,80% 9,80% 15,10%
5,60%
3,2
11,1

4,3

понад 5000
4500-5000
4000-4500
3750-40000
3500-3750
3000-3500
2500-3000
2000-2500
1500-2000
1004-1500
до 1004

3,6

Рис. 1. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати [1, с. 206—207]

Представлений розподіл працівників дозволяє спостерігати, що у грудні 2011
р. найбільшу питому вагу займали працівники із розмірами заробітної плати від
1004 грн до 1500 грн — 23,7 %, найменшу питому вагу займали працівники з розмірами заробітної плати від 3750 грн до 4000 грн — 3,2 %. Працівники, зарплата
яких складала понад 5000 грн, зайняли 11,1 % від загальної кількості штатних
працівників у грудні 2011 року. Така тенденція свідчить про значну чисельність
працівників з низьким рівнем оплати праці, а наявність певної частини працівників з оплатою праці менше мінімальної заробітної плати вказує на недостатню
роль цього соціального чинника у забезпеченні ефективності трудової діяльності
працівників.
Розподіл працівників за розмірами заробітної плати свідчить про відсутність
залежності розміру зарплати від професійно-кваліфікаційного рівня працівників
як у сфері послуг, так і виробництва (табл. 1).
Наприклад, в установах освіти, де працівники мають високий кваліфікаційний
та професійний рівень, забезпечений вищою освітою, у грудні 2011 року лише у
4,1 % працівників заробітна плата перевищувала 5000 грн, у сфері освіти — у
2,4 % працівників. Разом з тим, серед зайнятих у сфері фінансової діяльності зазначена категорія складала 31,9 %.
Коливання у розмірах заробітної плати за видами економічної діяльності представлено на рис. 2.
Наведені дані дозволяють спостерігати найбільший розрив у таких видах економічної діяльності як сільське господарство (13,6 % проти 3,4 %) та фінансова
діяльність (2,9 % проти 31,9 %).
Суттєве значення у ефективності трудової діяльності має не тільки розмір заробітної плати, але й структура фонду оплати праці, оскільки додаткова заробітна
плата та заохочувальні й компенсаційні виплати формують мотиваційний механізм до праці (табл. 2).
Дослідження показало, що майже в усіх регіонах України питома вага структурних складових заробітної плати має однакові величини.
Певним винятком можна вважати організацію заробітної плати в розвинутих
промислово регіонах: Донецькій, Луганській, Дніпропетровській областях. Відносно заохочувальних і компенсаційних виплат відзначаємо найбільшу питому вагу
в Рівненській, Полтавській, Миколаївській областях.
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Таблиця 1
РОЗПОДІЛ КІЛЬКОСТІ ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ЗА РОЗМІРАМИ НАРАХОВАНОЇ ЇМ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ВИДАМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ГРУДЕНЬ 2011 Р. [1, С. 203—204]
Питома вага працівників, яким заробітна плата за грудень нарахована у межах, %
До
1004
грн

10041500
грн

15002000
грн

20002500
грн

25003000
грн

30003500
грн

35003750
грн

37504000
грн

40004500
грн

450005000
грн

понад
5000
грн

Сільське господарство

13,6

37,9

17,2

10,2

6,6

4,0

2,0

1,7

1,8

1,6

3,4

Промисловість

18,3

45,4

13,9

7,9

5,2

9,1

4,4

4,0

6,0

5,1

17,4

Будівництво

7,4

29,1

15,1

11,1

7,8

5,8

3,0

2,9

3,9

3,8

10,1

Торгівля: ремонт
автомобілів, побутових приладіві
предметів особистого вжитку

8,2

44,3

15,2
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Рис. 2. Розподіл працівників з мінімальним та максимальним рівнем
заробітної плати за видами економічної діяльності у грудні 2011 р.
СТРУКТУРА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЗА РЕГІОНАМИ У 2011 РОЦІ

А

Україна
Автономна
Республіка Крим
Вінницька

Таблиця 2

У тому числі, %

Фонд оплати
праці, млн
грн

фонд основної
заробітної плати

фонд додаткової
заробітної плати

інші заохочувальні та
компенсаційні виплати

1

2

3

4

333533
10729

62,3
62,6

33,3
32,6

4,5
4,8

7886

64,3

31,7

4,0
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Закінчення табл. 2
Фонд оплати
праці, млн
грн
А

У тому числі, %
фонд основної
заробітної плати

фонд додаткової
заробітної плати

інші заохочувальні та
компенсаційні виплати

1

2

3

4

Волинська

4670

63,1

32,9

4,0

Дніпропетровська

31039

60,3

35,7

4,0

Донецька

41882

59,9

35,8

4,2

Житомирська

6184

63,4

32,6

4,0

Закарпатська

4834

62,8

32,6

4,6

Запорізька

14160

59,7

35,4

5,0

Івано-Франківська

5841

62,3

32,4

5,3

Київська

12665

62,3

33,0

4,7

Кіровоградська

8185

64,3

31,6

4,1

Луганська

17532

59,4

37,7

3,0

Львівська

14598

63,0

32,3

4,6

Миколаївська

6966

62,6

31,9

5,5

Одеська

14698

64,4

30,9

4,7

Полтавська

10901

61,3

33,2

5,5

Рівненська

5605

60,7

33,4

5,9

Сумська

6489

63,9

31,9

4,1

Тернопільська

4054

64,9

31,7

3,4

Харківська

18813

63,8

31,8

4,4

Херсонська

4600

66,0

30,6

3,4

Хмельницький

6050

65,1

30,2

4,7

Черкаська

6853

66,7

29,7

3,6

Чернівецька

3318

63,1

32,0

4,9

Чернігівська

5433

65,0

30,6

4,4

м. Київ

60072

62,9

32,1

4,9

м. Севастополь

2473

61,8

34,4

3,8

Висновки. Згідно проведеного дослідження нами сформовано заходи щодо посилення впливу оплату праці та її структури на підвищення ефективності трудової
діяльності працівників підприємств:
— забезпечення гідної оплати праці з метою урахування кваліфікації працівника, умов і складності праці, співставлення попиту і пропозиції на ринку праці;
— забезпечення індивідуалізації в організації оплати праці, посилення її залежності від рівня ефективності праці, професіоналізму, кваліфікації, відповідальності працівника за результати праці, творчого характеру праці, що сприятиме
підвищенню трудової активності працівника та ефективності праці;
— створення оптимальної структури та механізму формування і регулювання
фондів оплати праці на підприємствах різних галузей національної економіки;
— створення оптимальної внутрішньофірмової диференціації рівня оплати
праці персоналу, яка базується на теорії людського капіталу, тобто сукупності його продуктивних якостей (знань, вмінь, навичок, здібностей).
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СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ВИПУСКНИКІВ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ДОСВІД РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ
У статті проаналізовано сучасну практику та інституціональне забезпечення працевлаштування випускників в Росії та Білорусі. Наведено рекомендації щодо імплементації кращого досвіду в українську практику.
В статье проанализированы современная практика и институциональное обеспечение трудоустройства выпускников в России и Беларуси. Приведены рекомендации по
имплементации лучшего опыта в украинскую практику.
The article analyzes the current practices and institutional provision of employment of
graduates in Russia and Belarus. Recommendations on the implementation of best practices
in Ukrainian practice.
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Вступ. Проблема зайнятості молоді визнана загальносвітовою. У більшості
розвинених країн рівень безробіття серед молодшої вікової групи є значно вищим,
ніж рівень безробіття серед дорослого населення. В умовах багатовекторних динамічних змін в економіці, що супроводжуються руйнуванням усталених механізмів залучення молоді до сфери трудової діяльності, серед проблем ринку праці в
країнах пострадянського простору набула особливої актуальності проблема молодіжної зайнятості. Поширення глобальної фінансової кризи призвело до ще більшої напруги на молодіжному ринку праці.
Постановка завдання. У вирішенні проблем зайнятості молоді слід виходити з
того, що з підвищенням рівня освіти зростає конкурентоспроможність молодої людини на ринку праці і в цілому робочої сили. У контексті міжнародних тенденцій
охоплення населення вищою освітою серед країн СНД зафіксовано найвищі показники в Росії, Україні та Білорусі. Так, у 2011 році чисельність студентів у закладах вищої освіти у розрахунку на 10 000 населення становила в Росії — 493, в Україні —
466, у Білорусі — 467 осіб [1]. На тлі високого рівня освіченості для України характерний високий рівень безробіття. За таких умов знайти підходящу роботу випускнику
ВНЗ на ринку праці вкрай непросто. Законодавчо передбачено механізми сприяння
через гарантії надання першого робочого місця, проте додаткового дослідження потребує весь спектр механізмів сприяння працевлаштуванню випускників.
Важливим аспектом вітчизняної практики, на думку автора, має стати імплементація досвіду формування та проведення політики забезпечення випускників
© О. В. Чуб, 2013
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першим робочим місцем у Росії та Білорусі, враховуючи приблизно однакові стартові можливості для формування ринків праці та концептуальні підходи до вирішення проблеми зайнятості високоосвіченої молоді. Їх переваги та недоліки можуть стати підґрунтям для розробки і реалізації аналогічних програм в Україні.
Питання підтримки молоді на ринку праці розкриті в працях О. Грішнової, О. Дороніної, Н. Лук’янченко, І. Петрової, В. Петюха, В. Савченка, О. Шилець та інших вітчизняних науковців. Сучасні глобальні закономірності розвитку ринку праці зумовлюють необхідність розроблення та запровадження нових підходів і механізмів у
сприянні зайнятості випускників з використанням елементів зарубіжного досвіду.
Результати дослідження. Аналіз досвіду Росії та Білорусі переконливо свідчить, що інституціональне забезпечення ринку праці є ідентичним вітчизняній
практиці. Зокрема, переважна більшість нормативно-правових положень ігнорується суб’єктами ринку праці. У сфері сприяння працевлаштуванню випускників в
Білорусі нині діє система обов’язкового розподілу випускників, яка підтвердила
свою доцільність за радянських часів. Для переважної більшості пострадянських
країн характерним є надлишок фахівців з економічною освітою і брак фахівців з
технічною. Гострим залишається питання недостатньої кількості кваліфікованих
лікарів і вчителів у регіонах. Тому уряди країн СНД продовжують роботу з пошуку найраціональніших шляхів подолання означених проблем.
За результатами дослідження, проведеного міжнародним кадровим порталом
HeadHunter, у теперішній час затребуваними на ринку праці України, Росії та Білорусі є фахівці у сфері продажів. В Україні найвищим попитом, у порівнянні з
сусідами, також користуються фахівці ІТ-сфери.

Рис. 1. Частка вакансій за сферами діяльності
у загальному попиті на фахівців у 2012 р., % [2]

У той же час, стан ринку праці характеризується невідповідністю між попитом
і пропонуванням робочої сили, недоліками процесів реформування системи державного професійного навчання, неадекватністю масштабів, структури і форм
професійної підготовки та перепідготовки персоналу вимогам сучасного ринку
праці в аспектах попиту на певні професії, недостатнім інтересом роботодавців у
підвищенні кваліфікації працівників.
Проблемам соціально-економічного становища молоді в сучасних умовах приділяється достатня увага з боку зазначених держав, що знайшло відображення в
низці документів і програм країн СНД (Закон СРСР «Про загальні засади держав226

ної молодіжної політики в СРСР», Указ «Про першочергові заходи в сфері молодіжної політики»). Однак, заходи, що впроваджуються у цій сфері є суперечливими та носять недостатньо послідовний і продуманий характер. Досі відсутня практика розробки цільових комплексних програм забезпечення ефективної зайнятості
молоді, які б враховували усю сукупність факторів впливу на кон’юнктуру молодіжного ринку праці. Це стало однією з причин недосконалості молодіжної політики у сфері зайнятості.
Так, за статистичними даними Держкомстату України найвищий показник рівня безробіття у 2012 році був серед осіб у віці 15—24 років. Станом на 1 червня
2013 року чисельність зареєстрованих безробітних становила 501,0 тис. осіб, серед них — 207,2 тис. молодих осіб або 41,4 % від загальної чисельності зареєстрованих безробітних [3].
У Росії серед молоді у віці 15—24 років рівень безробіття станом на 1 червня
2013 р. складав 14,5 %, у тому числі серед міського населення — 13,6 %, серед
сільського населення — 16,7 %. Коефіцієнт перевищення рівня безробіття серед
молоді порівняно з рівнем безробіття старшого населення у віці 30—49 років,
складав 3,3 разу, в том числі серед міського населення — 3,9 разу, сільського населення — 2,3 разу [4].
У Білорусі на кінець червня 2013 року серед молоді 16—29 років було зареєстровано 8232 особи, або 36,4 % від загальної чисельності зареєстрованих безробітних [5].
На перший погляд, ситуація в Білорусії видається найоптимістичнішою, проте
аналіз неофіційних джерел свідчить, що офіційний статус безробітного отримують лише ті одиниці, які наважуються пройти усі бюрократичні процедури реєстрації у Службі зайнятості населення.
Білоруським законодавством передбачено працевлаштування фахівців з вищою
освітою, які закінчили державні навчальні заклади через направлення на роботу в порядку розподілу, а також низку соціальних пільг і гарантій. Обов’язки з реалізації цих
гарантій покладено на державу та роботодавців незалежно від форм власності.
Випускникам державних вищих, середніх спеціальних і професійно-технічних
навчальних закладів, а також військовослужбовцям строкової служби, звільненим
із Збройних Сил, відповідно до ст. 281 Трудового кодексу Білорусі гарантується
надання першого робочого місця. Таким вважається місце роботи, що надається
випускникові відповідно до отриманої спеціальності, професії і кваліфікації, якщо
до вступу в навчальний заклад він не перебував у трудових відносинах.
Слід уточнити, що відповідно до законодавства Білорусі молодим фахівцем або
молодим робітником (службовцем), згідно Положення про розподіл випускників є
випускники, які отримали професійно-технічну, середньо-спеціальну або вищу освіту
за денною формою навчання першого і другого ступенів за рахунок коштів республіканського і (або) місцевого бюджетів та направлені на роботу за розподілом.
Частина 13 ст. 10 Закону встановлює обов’язковість роботи за розподілом:
— молодим робітникам (службовцям) після отримання професійно-технічної
освіти — протягом одного року;
— молодим фахівцям після отримання середньої спеціальної або вищої освіти
— протягом 2 років.
У разі порушення цієї норми передбачається відшкодування коштів, затрачених на їх підготовку з республіканського або місцевого бюджетів до відповідного
бюджету.
Роботодавцям усіх форм власності заборонено приймати на роботу випускників без направлення на роботу або довідки про самостійне працевлаштування протягом одного року після отримання професійно-технічної освіти і протягом 2 років — після здобуття середньої спеціальної та вищої освіти.
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Законодавчі норми Білорусі в цілому виконуються і система розподілу випускників діє в реальності, але поряд з цим більшість студентів виступають проти
практики стягнення коштів за навчання у разі відмовлення від запропонованого
при розподілі місця роботи і бажають повернутись до практики, коли випускник
міг вибрати зі списку пропозицій, але не повинен був повертати витрати за своє
навчання, якщо жодна з вакансій його не влаштовувала.
Реалії ринку праці Росії демонструють, що більшість студентів після закінчення
вищих навчальних закладів стикаються з проблемами під час працевлаштування.
Хоча, програми сприяння зайнятості випускників займають пріоритетне місце в аспекті реалізації Стратегії державної молодіжної політики Російської Федерації.
У чинному федеральному законодавстві Росії (Трудовий кодекс РФ, федеральні закони, прийняті з питань регулювання трудових відносин) відсутнє визначення
поняття молодого спеціаліста. У той же час терміни «молодий спеціаліст» і «молодий працівник» використовуються в різних нормативно-правових актах, що регулюють трудові та інші пов’язані з ними відносини за участю молодих фахівців.
При цьому єдині критерії, що дозволяють віднести конкретну категорію працівників до молодих спеціалістів, до цих пір не встановлено.
Регулювання трудових відносин у Російській Федерації, у тому числі щодо зайнятості молодих спеціалістів, здійснюється трудовим законодавством, включаючи законодавство про охорону праці.
Окремі гарантії прав молодих спеціалістів передбачені в додаткових умовах
трудового договору, таких як про умови випробування. Строк випробування за загальним правилом не може перевищувати трьох місяців. Однак у ст. 70 Трудового
кодексу РФ визначено перелік осіб, до яких випробування при прийомі на роботу
не встановлюється. До їх числа відносяться і молоді спеціалісти — особи, що закінчили навчання в освітніх установах державної акредитації початкової, середньої та вищої професійної освіти і вперше починають працювати за отриманою
спеціальністю протягом одного року з дня закінчення освітньої установи.
Однак, цей виняток не поширюється:
— на випускників освітніх закладів, що не мають державної акредитації;
— випускників освітніх закладів, що приступають до роботи вперше, але не за
набутою спеціальністю;
— випускників освітніх закладів, що приступають до роботи за отриманою
спеціальністю через рік після закінчення ВНЗ.
Відповідно роботодавець має право встановлювати для таких осіб випробувальний термін тривалістю не більше трьох місяців.
Аналіз низки нормативних документів Російської Федерації з питань працевлаштування високоосвіченої молоді засвідчив, що означеним проблемам приділяється велика увага на різних рівнях. Переваги та недоліки з питань працевлаштування випускників Росії та Білорусі наведено в табл. 1.
У незалежній Україні були спроби повернути інститут розподілу для випускників.
Однак це набуло нового змісту. Відповідно до Указу Президента України від 23 січня
1996 р. № 77/96 і Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок працевлаштування випускників вузів, підготовка яких здійснювалася за держзамовленням» від
22 серпня 1996 р. № 922 випускники повинні відпрацьовувати за місцем призначення
не менше трьох років. Керівництво вищого навчального закладу за рік до закінчення
навчання випускників має запропонувати вакантні посади й укласти відповідні договори. Законодавством України передбачалось право держави стягнути плату за навчання, якщо студент-бюджетник відмовлявся без поважної причини працювати за
розподілом. І лише за умови відсутності можливості працевлаштування випускникбюджетник звільнявся від обов’язку відпрацьовувати держзамовлення.
228

Таблиця 1

РОСІЯ

БІЛОРУСЬ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ
ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ У РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ
Переваги

Недоліки

— діюча державна система розподілу випускників;
— направлення на роботу до підприємств різних форм власності;
— накладання штрафних санкцій на роботодавців у разі відмови випускникові в прийомі на роботу;
— укладання трудового договору з молодими спеціалістами без попереднього випробування

— заборона роботодавцям приймати на
роботу випускників без направлення на
роботу або довідки про самостійне працевлаштування протягом одного року після
отримання професійно-технічної освіти, і
протягом 2 років — після здобуття середньої спеціальної та вищої освіти;
— незадоволеність студентів практикою
стягнення коштів за навчання у разі відмови від місця роботи, запропонованого
при розподілі

— випробування при прийомі на роботу не
встановлюється для осіб, що закінчили навчальний заклад середньої чи вищої професійної освіти і вперше приступають до роботи за отриманою спеціальністю протягом
року з дня закінчення навчання;
— відшкодування роботодавцем витрат на переїзд до місця роботи молодим спеціалістам;
— законодавчо закріплений мінімальний
розмір оплати праці;
— комплексні заходи на регіональному рівні
(створення бази даних про вакантні робочі
місця, квотування робочих місць для молодих громадян, створення тимчасових робочих місць, часткова компенсація роботодавцям витрат на оплату праці та ін.)

— відсутність єдиного визначення статусу
молодого спеціаліста в нормативних документах;
— встановлення випробувального терміну
для випускників освітніх закладів, що не
мають державної акредитації, які приступають до роботи вперше, але не за набутою спеціальністю, або приступають до
роботи за отриманою спеціальністю через
рік після закінчення ВНЗ;
— відсутність правової бази щодо працевлаштування випускників в недержавних
організаціях

Сьогодні зазначені правові акти виконуються лише формально. Адже відповідно до Закону України «Про вищу освіту», основним завданням, що стоїть перед
вищими навчальними закладами, є здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує
підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Цей Закон не
містить умов про обов’язковість трирічного відпрацювання та відшкодування у
встановленому порядку до державного бюджету вартості навчання. Не зазначено
також і те, що вищий навчальний заклад зобов’язаний гарантувати випускникові
його працевлаштування. До обов’язків вищого навчального закладу входить лише
сприяння працевлаштуванню випускників.
Набув чинності новий Закон України «Про зайнятість населення» з 1 січня
2013 року, в якому передбачено низку нововведень, завдяки яким життя українських громадян і роботодавців, на думку парламентарів, має покращитися. Зокрема,
Законом передбачено стажування для студентів ВНЗ або ПТУ строком до півроку,
навіть неоплачуване, інформація про яке буде вноситися в трудову книжку як
стаж. Тобто, випускник зможе довести, що має досвід роботи. Також, для неконкурентних категорій працівників, до яких належить молодь, при першому працевлаштуванні, законодавчо передбачено стимулювання роботодавців на створення
робочих місць, а саме зменшення на 50 % розміру єдиного соціального внеску [6].
Не позбавлений даний законодавчий акт і суперечностей у механізмах та інструментах сприяння зайнятості випускників.
Критичне узагальнення законодавчих норм щодо працевлаштування випускників ВНЗ дозволяє зробити висновок про наявність перекосів у наданні першого
робочого місця.
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У нинішніх умовах, коли ринок праці характеризується широким спектром
проблем, держава фактично знімає з себе повноваження щодо захисту молодих
фахівців з вищою освітою, перекладаючи відповідальність на роботодавця або навчальний заклад.
Висновки. Виходячи з досвіду сприяння працевлаштуванню випускників проаналізованих країн, в Україні слід посилити роль держави з метою покращання
ситуації на ринку праці. Основні заходи мають бути спрямовані на подолання безробіття та створення робочих місць.
По-перше, відкоригувати політику в галузі працевлаштування та переглянути і доопрацювати законодавчу базу з метою повернення до системи розподілу випускників.
По-друге, розробити дієву систему економічних стимулів для заохочення роботодавців брати випускників на роботу.
По-третє, посилити вплив органів місцевої адміністрації на вирішення питань
працевлаштування випускників через створення бази даних про вакантні робочі
місця, створення тимчасових робочих місць, стимулювання підприємств і приватних підприємців у збільшенні чисельності молодих фахівців при формуванні кадрового потенціалу організацій.
Таким чином, при розробленні в Україні молодіжної політики зайнятості та
програм підтримки молодих фахівців з вищою освітою на ринку праці доцільно
імплементувати елементи досвіду Росії та Білорусі.
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У ВИЗНАЧЕННІ НОВИХ ФУНКЦІЙ ПРОФСПІЛОК
Розглянуто елементи окремих науково-теоретичних концепцій інституціональної
теорії з метою визначення нових функцій апарату діяльності профспілкових організацій як суб’єкта економічних та політичних ринків та подальшої переоцінки не
тільки форм і методів своєї діяльності, а й ідеології та функцій, які повинні відповідати постіндустріальній стадії його розвитку.
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Рассмотрены элементы отдельных научно-теоретических концепций институциональной теории с целью определения новых функций аппарата деятельности профсоюзных организаций, как субъекта экономических и политических рынков, а также
дальнейшей переоценки, не только форм и методов собственной деятельности, но и
идеологии с функциями, которые должны соответствовать постиндустриальной
стадии развития.
The elements of each scientific theoretical concepts of institutional theory in order to define
new machine functions of trade union organizations, as a subject of political and economic
markets, as well as further revaluation, not only the forms and methods of their own
activities, but also with the functions of ideology, which should correspond to the postindustrial stage development.
Ключові слова. Профспілкові організації, інституціональні теорії, теорія суспільного
вибору, громадський рух.
Ключевые слова. Профсоюзные организации, институциональные теории, теория
общественного выбора, общественное движение.
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movement.

Вступ. Сьогодні серед членів професійних спілок наростають наміри по виходу з їхніх рядів, що у недалекому майбутньому може викликати кризу, пов’язану з
масовим припиненням профспілкового членства та загрозою руйнування самих
організацій. Ситуація погіршується і тим, що відбулося зменшення обсягу фінансування профспілок, і діяльність останніх ставиться в більшу залежність від членських внесків. Падіння престижу профспілкових організацій засноване, перш за
все, на самих принципах, формах і функціях їх діяльності. Саме тому актуалізується питання застосування наукових підходів до перегляду та наукової ревізії системотворчих компонентів цієї організації.
Постановка завдання. Метою статті є застосування окремих науково-теоретичних концепцій інституціональної теорії до визначення сутності функціонального апарату профспілкових організацій як суб’єкта економічних та політичних
ринків.
Результати дослідження. Профспілки на сьогоднішній день зберігають потенційну силу і, на відміну від ряду інших суспільних організацій, володіють достатньо розгалуженою організаційною структурою та об’єднують у своїх рядах значну частину соціуму. Дані обставини обумовлюють особливу роль цих організацій
в якості своєрідних регуляторів суспільних відносин, здатних або підсилити соціальну напруженість, що може призвести при певному збігу обставин до непередбачених і небажаних наслідків, або, навпаки, послабити напруження пристрастей
у суспільстві і звести негативні результати протистояння до мінімуму.
Не підлягає сумніву, що роль профспілок у регулюванні суспільних відносин
буде тим значнішою, чим ефективніше, успішніше вони зможуть здійснювати
своє головне призначення — захист трудових і соціально-економічних інтересів
працівників, особливо в умовах соціальної напруженості. Як показує аналіз, в даний час навіть в багатьох розвинених країнах світу, і, насамперед, у Європі, набирають силу тенденції до урізування соціальних завоювань, відбувається ревізія
всієї соціальної практики, що склалася після Другої світової війни. Як наслідок,
сьогодні спостерігаються перші спроби налагодження тісної та продуктивної
співпраці між соціальними партнерами — Business 20 и Labour 20. Принаймні, в
рамках саміту «Групи двадцяти», що проходив у вересні 2013 року в Росії, було
представлено ряд рекомендацій від «профспілкової двадцятки». Серед них були
рекомендації щодо необхідності покласти край ухиленню від податків і виведенню прибутку; переходу до справедливого прогресивного оподаткування і проведення ефективного регулювання фінансової системи; утвердження гарантій прав
трудящих і безпечної праці в глобальних ланцюжках зайнятості; щодо сприяння
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створенню нових якісних робочих місць; введення планових національних показників рівня зайнятості; надання підтримки молоді в отриманні доступу на ринок
праці; сприяння сталому зростанню сукупного попиту; зупинення проведення заходів жорсткої економії і скорочення державних видатків в секторах, які забезпечують соціальну підтримку; введення глобального податку на фінансові операції.
Проте, лише надання рекомендацій на високих форумах не в змозі виправити
загальну пасивність профспілок у виконанні притаманних їм «класичних» функцій. В сучасних умовах економічної нестабільності від профспілок потрібна серйозна переоцінка не тільки форм і методів своєї діяльності, а й самої ідеології та
функцій, цілком прийнятних для традиційного індустріального суспільства, але
вже таких, що не відповідають постіндустріальній стадії його розвитку.
Зміни в економічній та соціально-політичній сферах, що відбулися в Україні в
кінці ХХ — початку ХХІ століть, суттєво вплинули на структуру і зміст усього
громадського руху, і, насамперед, профспілкового. З одного боку, відбулася
трансформація старих профспілок, а з іншого — утворення нових; поява останніх
була багато в чому обумовлена зародженням прошарку підприємців. Окрім того,
профспілкова діяльність зажадала свого перетворення та приведення її у відповідність із зміненими суспільними потребами. Але здійснити перетворення цієї діяльності відповідно до її економічної ефективності та громадської доцільності як
новим профспілкам, так і старим, якраз і не вдалося. Причин тому безліч, але основною з них є неспроможність таких організацій вийти на розуміння трансформації власного функціонального апарату.
Слід зауважити, що в старих профспілках, незважаючи на їх ідеологічну обмеженість і заданість, існувала широка мережа наукових установ, яка дозволяла робити певний внесок у розвиток теорії профспілкового руху. Таких установ нові
профспілки сьогодні не мають, більше того, їх лідери часом не мають уявлень про
закони, за якими будуються і діють громадські організації і рідко замислюються
про необхідність ведення наукових розробок в галузі теорії і практики профспілкового руху.
Серед наукових теорій, які заслуговують на увагу в розумінні застосування їх
методологічного потенціалу, на особливу увагу заслуговують інституціональні
розробки, а саме теорія суспільного вибору.
Основою для нашого аналізу буде дослідницька програма неоінституціоналізму,
що склалася в 70—90-ті роки ХХ ст. Дослідницька програма неоінституціоналізму
модифікує класичну мікроекономічну програму, відмовляючись від деяких передумов, однак зберігаючи її базові посилки — ядро дослідницької програми (тобто передумови, відмова від яких буде вести до виходу за межі даної парадигми).
Перш за все в якості базової передумови розглянемо стабільність переваг індивіда. Основним наслідком цього буде рівноважний аналіз. Інша базова передумова
— раціональність поведінки агентів. Захисний пояс — це набір передумов, зміна
яких дозволяє говорити про створення модифікованої дослідницької програми.
Інституційна економіка запроваджує права власності як інструмент аналізу і
відмовляється від передумов ідеальності ринку, стверджуючи, що існують трансакційні витрати. Інші передумови — повнота інформації і абсолютна раціональність для агентів, що діють на ринках, — також зазнає зміни.
Неоінституціональний підхід акцентує увагу на тому факті, що результат буде
залежати від моделі поведінки людини і умов, в рамках яких він функціонує
(institutions matter). Відмова від ідеальних моделей неокласичного підходу призводить до нових рішень і результатів з урахуванням неповноти інформації, обмеженої раціональності, опортуністичної поведінки учасників.
Щодо неповноти інформації: передумова про повноту доступної інформації
здається нереалістичною і помітно звужує прикладну область економічних дослі232

джень. Максимальна поінформованість економічних агентів, у тому ж рахунку
членів профспілок, створює оптимальні умови для прийняття раціональних та соціально виважених рішень. Розвиток економічної науки в XX ст. багато в чому визначався вивченням проблем невизначеності та пов'язаних з цим проблем пошуку
інформації та її подальшої обробки (праці Ф. Найта з проблем невизначеності та
ризику [1], теорія очікуваної корисності Дж. фон Неймана і О. Моргенштерна [2],
теорія пошуку інформації Дж. Стіглера [3] та ін.). У зв’язку із цим, на нашу думку, функціональний апарат профспілкових організацій повинен поповнитися функцією пошуку та обробки інформації, актуальної для забезпечення ефективного
позиціонування та дії найманих працівників на ринку праці. Найголовнішою умовою прийняття задовільних рішень є якісна інформація, оскільки в іншому випадку самі профспілки, як впливові організації, будуть відзначатися опортуністичною
поведінкою по відношенню до інших сторін соціального партнерства.
Поняття опортуністичної поведінки напряму пов'язане з мотивацією економічного агента, яка набуває нового значення. Якщо спочатку мотив власного інтересу
трактувався виключно як «егоїзм», то в даний час від цього емоційного забарвлення теоретики постаралися звільнитися. В неоінституціоналізмі його місце в
значній мірі зайняло поняття «опортуністичної поведінки», яке трактується як
«надання неповної або викривленої інформації» [4, с. 689].
Врахування неповноти інформації і опортуністичної поведінки є надзвичайно
важливим для розуміння політичного процесу, аналізу різних процедур здійснення вибору та прийняття політичних рішень для голосування.
Економістів, які вивчають демократичні інститути, довгий час турбував розмах
індивідуального впливу на суспільні справи. Нерівність приватного характеру
широко зустрічається в практиці груп «спеціальних інтересів», що поклало початок тому, що Грантом Макконеллом було названо найбільш серйозною і важкою з
проблем Американської демократії. Існує можливість доступу до влади будь-якої
згуртованої і рішучої групи — зазначав Макконелл, — але деякі групи використовують цю можливість з більшою ефективністю, ніж інші, більше того, деякі взагалі не здатні скористатися цією можливістю. Одним з найважливіших способів для
групи використати цю можливість є лобіювання власних інтересів через обраних
представників (делегатів).
На початку ХХ століття професійні лобісти здебільше діяли таємно. Сьогодні
ж. їх число зростає так швидко, що загальне поширення таких груп забезпечує їх
видимість. В сучасних демократіях лобізм пов'язаний з уподобаннями законодавця (обраного політика). В цілому ж лобізм — це політична стратегія, спрямована
на те, що б примусити представників (політиків) змінити їхню думку — можливо,
їх внутрішні впевненість, цінності чи інтереси — з приводу державної політики.
Генеруючи нові функції профспілок в сучасних умовах вбачається за необхідне
запропонувати використання цими організаціями функції лобіювання інтересів найманих працівників. Профспілкова організація таким чином може позиціонувати
себе як група «спеціальних інтересів» та конкурувати з іншими групами на економічних та політичних ринках. Партнером профспілок повинна виступати держава і всіляко сприяти реалізації їх прагнень та найважливіших функцій.
Література, в якій досліджується вплив груп спеціальних інтересів, є достатньо
різноманітною. Проте, можна виокремити два основні напрями. У рамках першого лобізм розглядається як неприховане хабарництво або обмін. У рамках другого
— як передача інформаційних сигналів або система поглядів. Більшість учень
розглядають лобізм як прихований договірний обмін виборчими ресурсами, що
зазвичай включає плату за голос.
Важливою відправною точкою стала розробка Дензо і Мангером моделі, в якій
політик продає не свій голос, а законодавчу послугу, тобто своє зусилля. В обмін
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законодавець отримує виплати (або електоральні ресурси), які дозволяють перемогти на наступних виборах. Головним результатом цієї моделі є припущення про
обмежений вплив груп концентрованих інтересів на процес законотворчості.
Окрім того, модель включає в себе і неорганізованого виборця.
Хол і Вейман так само відмовилися від договірної моделі продажу голосів. Вони оскаржили гіпотезу продажу голосів на теоретичній основі, запропонувавши
натомість тезу про те, що виплати не завжди супроводжуються договором між політиком і групою інтересів. Спираючись на міркування Дензо і Мангера, вони побудували модель для реальних умов, сфокусувавши увагу на впливі виплат на
участь законодавця. Висновок полягає в тому, що гроші не стимулюють угоди
групи і політика. Швидше вплив грошових інтересів залежить від угоди. Відповідно з цією умовою, на гроші від Комітету політичних дій купується законодавчий
«час», який впливає на участь політика у формуванні ставлення до групи, яка дотує. Це навело Холла і Веймана на висновок, що роль груп інтересів в американській демократії куди менш оптимістичніша, ніж у Дензо і Мангера.
Так чи інакше, у рамках економічної теорії лобізм розглядається з точки зору
оцінки ефективності інвестицій в дану функцію. Численні приклади успішних лобістських кампаній, якщо провести їх економічний аналіз, підтверджують високу
рентабельність такого роду проектів.
Існують цікаві приклади лобіювання власних інтересів підприємцями, власниками крупного капіталу, які співпадають з інтересами найманих працівників та
профспілок. У 2004 році Конгрес США прийняв закон «Про створення робочих
місць». Відповідно до закону американські корпорації, які ведуть бізнес за кордоном і повертають капітал у США, мають право отримати 85%-кову податкову
пільгу на свої закордонні доходи, якщо вони спрямують їх на фінансування програми зі створення нових робочих місць або поліпшення праці робітників «материнської» компанії. До прийняття закону компанії з головним офісом в США і
«дочірніми» підприємствами в інших країнах піддавалися подвійному оподаткуванню. В результаті лобістської кампанії, на яку в цілому було витрачено $ 282,7
млн., податкова ставка на повернений капітал склала всього 5,25%. При цьому
компанії не можуть використовувати ці кошти для підвищення зарплат своїм топменеджерам — в іншому випадку повернений капітал обкладається за звичайною
ставкою для іноземних доходів. Уже в перший рік дії закону в США повернулося
близько $ 208 млрд. від 93 компаній. Економічний ефект для цих компаній тільки
за перший рік склав $ 62,5 млрд. Отже, дохід від репатріації капіталу у співвідношенні з інвестиціями на лобістську компанію склав 220:1 або 22 000% [5].
Подібного роду співпадання інтересів відкриває шлях до співпраці в лобіюванні взаємовигідних інтересів між різними сторонами соціально-трудових відносин і дозволяє з оптимізмом розглядати виконання функції лобіювання профспілками.
Висновки. Профспілкам сьогодні необхідно докорінно переглянути свою діяльність, насамперед, в її змістовному аспекті та у відповідності до розглянутих у
статті функцій. Тільки провівши ряд змін внутрішньо-організаційного характеру
виникають перспективи для розробки ефективної програми соціального захисту
працівників, нової ідеології профспілкового руху, які варто пов'язати зі змінами,
що відбулися в економічній і політичній сферах за останні роки. Перед профспілковими лідерами на сучасному етапі фактично постають такі завдання: знаходження нових форм залучення в членство, нових можливостей профспілок заробляння коштів для фінансування профспілкової діяльності, розвиток самої
профспілкової діяльності та підняття престижу даних громадських організацій,
становлення всього профспілкового руху у вигляді реальної суспільної сили, здатної стати каталізатором позитивного розвитку суспільства.
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