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3. Змінити механізм реалізації окремих пільг. Зокрема, пільги
з оплати комунальних послуг доцільно надавати у формі доплати
до грошового утримання з врахуванням доходів пільговика та
членів його сім’ї. Надання транспортних пільг повинно здійсню-
ватись за принципом адресності, що дозволить ефективніше ви-
користовувати бюджетні ресурси та внеможливить зловживання
у цій галузі соціальної інфраструктури.
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АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

АНОТАЦІЯ. У статті викладено основні напрями і завдання модер-
нізації соціально-трудових відносин у сучасних умовах; обґрунтова-
но необхідність зростання ролі держави в реформуванні трудової
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сфері в контексті інтенсифікації інтеграційних глобалізаційних про-
цесів і загострення соціально-економічних кризових явищ.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: модернізація соціально-трудових відносин
(модернізація СТВ), пріоритетні напрями модернізації, державна
політика, інституціоналізація, законодавчо-правове забезпечення,
ресурсне забезпечення.

АННОТАЦИЯ. В статье изложены основные направления и зада-
чи модернизации социально-трудовых отношений в современных
условиях; обоснована необходимость возрастания роли государ-
ства в реформировании трудовой сферы в контексте интенсифи-
кации интеграционных глобализационных процессов и обостре-
ния социально-экономических кризисных явлений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модернизация социально-трудовых отноше-
ний (модернизация СТО), приоритетные направления модерниза-
ции, государственная политика, институционализация, законода-
тельно-правовое обеспечение, ресурсное обеспечение.

ANNOTATION. The main directions and objectives of modernization
of social and labor relations in the current context have been defined
in the article; the necessity of growing of government’s role in the
reforming of labor sector in the context of processes of integration and
globalization intensification and exacerbation of socio-economic crisis
have been proved.

KEY WORDS: modernization of social and labor relations (modernization
of SLR), modernization priorities, public policy, institutionalization,
legislative support, finance and resources provision.

Постановка проблеми. Необхідність вироблення ефективних
та адекватних сучасним умовам стабілізаційних, а також стиму-
люючих механізмів соціально-економічного розвитку країни ак-
туалізує обґрунтування стратегічних напрямів модернізації со-
ціально-трудових відносин (СТВ), які є ключовим елементом су-
спільних відносин, що безпосередньо відображають і водночас
обумовлюють особливості і рівень економічного розвитку країни,
загальний ступінь її демократизації і соціальної орієнтації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінка публікацій
вітчизняних учених свідчить про зростання інтересу до проблем
реформування соціально-трудової сфери, зокрема, ця проблема-
тика знайшла своє відображення у працях таких дослідників, як
С. І. Бандур, Д. П. Богиня, І. Ф. Гнибіденко, О. А. Грішнова,
Т. А. Заяць, А. М. Колот, Е. М. Лібанова, В. М. Новіков,
В. М. Петюх та ін. Проте, в нинішніх умовах інтенсифікації гло-
балізаційних інтеграційних процесів актуальною залишається
проблема обґрунтування основних напрямів модернізації соціаль-



597

но-трудових з якомога повнішим врахуванням новітніх тенденцій
і закономірностей розвитку трудової сфери.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає
у визначенні стратегічних напрямів і завдань модернізації со-
ціально-трудових відносин у сучасних соціально-економічних
умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Системні пере-
творення в Україні потребують розробки збалансованої, науково
виваженої та узгодженої з іншими стратегічними напрямками
державної соціально-економічної політики, серед пріоритетних
завдань якої чинне місце належить проблемам модернізації соці-
ально-трудових відносин. Стійкі та довгострокові результати мо-
дернізації соціально-трудових відносин можливо забезпечити
лише в рамках реалізації комплексної програми модернізації
країни та її інтеграції до світового економічного простору на за-
садах інноваційності і конкурентоспроможності.

Розбудова постіндустріальної високодиверсифікованої еконо-
міки супроводжується ускладненням системи соціально-трудо-
вих відносин і взаємозв’язків її елементів (як внутрішніх, так і
зовнішніх). Щонайменші зміни в суспільно-економічній сфері
зумовлюють розбалансування взаємозв’язків між її складовими
елементами, а також виникнення конфліктів між сторонами сис-
теми СТВ. Таким чином, окрім суттєвих економічних переваг
процесу глобалізації, його невід’ємною частиною є зростання со-
ціально-економічних ризиків у сфері трудових відносин, обумов-
лене дедалі більшою взаємопов’язаністю суб’єктів соціально-
трудових відносин. Зазначені ризики інтегрованості особливо за-
гострюються в періоди криз і актуалізують необхідність розробки
на державному рівні дієвих адаптаційних механізмів з метою
протидії цим негативним наслідкам.

З огляду на певною мірою суперечливий характер структурно-
функціональної модернізації соціально-трудових відносин Украї-
ни на сучасному етапі, обґрунтування стратегічних напрямів мо-
дернізації СТВ насамперед вимагає врахування довгострокових
тенденцій і закономірностей розвитку соціально-трудових відно-
син у розвинених країнах, серед основних з яких слід відзначити
такі:

• гуманізація соціально-трудових відносин через забезпечення
якісних перетворень у суспільно-економічній сфері та нарощу-
вання соціального капіталу;

• поступова децентралізація державного регулювання та лібе-
ралізація соціально-трудових відносин (що загалом є характер-
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ним для англосаксонської моделі ринку праці [1, с. 279; 2,
с. 133—136], в інших європейських країнах цей процес набуває
все більшого поширення починаючи з 80-90-х рр. ХХ ст. [2,
с. 114—117] у найбільш розвинених демократичних країнах в
умовах ефективно функціонуючого соціально орієнтованого нор-
мативно-правового поля);

• збільшення динамічності та нестабільності у системах
СТВ через постійно зростаючий рівень відкритості та інтегро-
ваності до світового економічного простору національних рин-
ків праці;

• інтенсифікація процесів соціальної стратифікації (насампе-
ред за рівнем доходів, освіти і кваліфікації тощо);

• постійне підвищення вимог щодо конкурентоспроможності
та суспільної активності людського капіталу та формування сис-
теми безперервної освіти і підвищення кваліфікації;

• посилення ролі міжнародних корпорацій у сфері СТВ, зок-
рема, щодо соціального захисту працівників, організації процесу
професійної підготовки та підвищення кваліфікації тощо;

• зростання значення інституту страхування (державного, ін-
дивідуального та в межах соціального пакету комерційних орга-
нізацій) [3, с. 30—31].

• зменшення частки зайнятих у сфері матеріального виробни-
цтва та поширення нових форм працевлаштування (часткова зай-
нятість, аутсорсинг, аутстафінг тощо) через стрімкий розвиток
інноваційних інформаційних технологій і віртуалізацію еконо-
міки;

• індивідуалізація СТВ і зміщення акцентів у мотиваційних
чинниках у трудовій сфері («постматеріальні» установки, праг-
нення реалізувати свої здібності та підвищувати професійний рі-
вень тощо); посилення ролі договірного регулювання відносин
зайнятості; зміщення у трудовому праві акценту на захист прав і
свобод окремої «особистості», а не просто «працівника» (ком-
плексне закріпленні прав людини у сфері праці) [4];

• зміна парадигми соціального захисту, що наразі трактується
не у вузькому значенні необхідності збереження робочого місця,
а в аспекті зростання якості і конкурентоспроможності людсько-
го капіталу [5, с. 8—9] та розвитку його адаптаційних характери-
стик, актуальних в сучасних умовах динамічного висококонкурен-
тного економічного простору [2, с. 162—165];

• інституціалізація практики соціально-трудової згоди й соці-
ального партнерства (що набуло особливої актуальності в кризо-
вих умовах [2, с. 161]: конструктивний діалог між усіма сторона-
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ми СТВ сприяє ефективному веденню переговорів і оператив-
ному реагуванню на соціально-економічні зміни, та виробленню
дієвих нормативно-правових та економічних механізмів регулю-
вання СТВ).
Стратегічною метою модернізації трудової сфери Україні

є вирішення внутрішніх протиріч у системі соціально-
трудових відносин, що перешкоджають її ефективному функ-
ціонуванню, шляхом збалансування особистих інтересів окре-
мого індивіда з інтересами суспільства загалом і пріоритетами
соціально-економічного розвитку країни й національної безпе-
ки; формування та підтримання здатної до саморегулювання
системи, елементи якої перебувають у стані динамічної рівно-
ваги, ефективно функціонуючи в рамках збалансованого нор-
мативно-правового поля і системи інститутів, що своєчасно
й адекватно реагують на вимоги соціально-економічного роз-
витку.

За нинішніх умов динамічних трансформацій, погляди на мо-
дернізацію системи СТВ у розвинених країнах зазнають постій-
них змін через нові виклики, що постають перед суспільством.
Саме тому реалізація державної політики у цій сфері має ґрунту-
ватися не просто на концепції наздогоняючого розвитку, але й
враховувати довгострокові тенденції, які характерні загалом для
системи світових соціально-економічних відносин. Сучасні про-
цеси суспільного розвитку, інтенсифікація глобалізаційних трен-
дів і посилення конкуренції свідчать про зростання ризиків за-
гострення протиріч між працею та капіталом, що актуалізує не-
обхідність періодичного перегляду та розробки нових гнучких
механізмів модернізації взаємовідносин усіх суб’єктів соціально-
трудових відносин задля збалансування їх інтересів. Оперативне
реагування державою на ці виклики (на противагу від значно
більш повільного та непослідовного за своїм характером процесу
«об’єктивної еволюції» СТВ) забезпечить Україні досягнення
більш конкурентоспроможного та ефективного режиму функціо-
нування СТВ.

У цьому контексті очевидною є домінантна роль держави у
процесі модернізації суспільно-трудових відносин, оскільки
вона є не просто важливим суб’єктом СТВ, але й водночас, за
ідеальних умов, «найоб’єктивнішим» учасником суспільних
відносин, імперативом діяльності якої є забезпечення націона-
льної соціально-економічної безпеки через досягнення добро-
буту і збалансування інтересів усіх сторін соціально-трудових
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відносин, насамперед, за рахунок здійснення виваженої зако-
нодавчо-організаційної і фінансово-економічної політики шля-
хом консолідації і цільового використання бюджетних коштів.
Об’єктивний процес модернізації СТВ може бути скерованим
та інтенсифікованим саме за рахунок цілеспрямованої та доб-
ре організованої діяльності держави, яка може реалізувати за-
вдання прискореної «еволюції», формуючи інституційну полі-
тику в соціально-трудовій сфері як на макро-, так і на мікро-
рівні.

Досвід розвинених країн у сфері здійснення докорінних струк-
турних перетворень і оновлень засвідчує, що сильна держава, що
реалізує послідовну політику у сфері соціально-економічних ре-
форм, завжди являла собою організаційну основу для забезпе-
чення успішної модернізації. Певне послаблення координуючої
ролі держави спостерігалося лише під час зниження темпів моде-
рнізаційних перетворень [6]. Проведення поступової лібералізації
соціально-трудових відносин буде можливим лише за умови до-
статньої інституалізації СТВ та ефективно функціонуючого нор-
мативно-правового забезпечення. Лібералізм — це продукт дов-
гострокового історичного розвитку суспільства… і Україна тіль-
ки наблизилася до можливості розбудови ліберально-демокра-
тичного суспільства [7, с. 4].

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, до пріоритет-
них напрямів модернізації соціально-трудових відносин насампе-
ред слід віднести:

• формування в країні адекватного соціально-психологічного
клімату з метою забезпечення широкої підтримки з боку насе-
лення та ефективного впровадження модернізаційних перетво-
рень в систему соціально-трудових відносин (оптимізація систе-
ми інформаційного та консультаційно-дорадчого забезпечення
різноманітних сфер СТВ і забезпечення можливостей доступу до
неї всіх верств населення);

• розробку комплексної програми модернізації соціально-
економічної системи України, серед стратегічних завдань якої чіль-
не місце належить задачам реформуванню СТВ;

• оптимізацію бюджетної політики у площині забезпечення
макроекономічної стабільності (зменшення дефіциту бюджету,
стале наповнення соціальних фондів, збалансування статей імпор-
ту-експорту, розробка резервних антикризових механізмів регу-
лювання СТВ у нестабільних соціально-економічних умовах та
ін.) та переорієнтування її не просто на соціальний захист насе-
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лення, а значне збільшення обсягів соціального інвестування для
розвитку людського капіталу та досягненням високої якості жит-
тя населення;

• створення сприятливого інвестиційного клімату (подолання
корупції, детінізація економіки, удосконалення механізмів захис-
ту прав власності, оптимізація фіскальної політики та впрова-
дження прогресивної шкали оподаткування з помірними кроками
зростання ставок [8, с. 36; 9], стимулювання інноваційної діяль-
ності);

• розробку та впровадження комплексного законодавчо-пра-
вового забезпечення регулювання соціально-трудових відносин,
адекватного сучасним ринковим умовам, а також з урахуванням
довготермінових тенденцій, майбутніх ризиків і структурних ха-
рактеристик СТВ;

• формування дієвої системи інститутів з метою подолан-
ня корупції і структурних диспропорцій і протиріч між учасни-
ками СТВ, а також негативних наслідків кризи довіри в україн-
ському суспільстві; реформування системи судочинства відпо-
відно до європейських стандартів; гарантування захисту прав
власності;

• імплементацію ефективних організаційно-економічних ме-
ханізмів для пом’якшення проявів соціально-економічної нерів-
ності, яка є суттєвим бар’єром ефективної модернізації СТВ, роз-
будови громадянського суспільства, формування середнього кла-
су та впровадження демократичних відносин;

• удосконалення інструментарію ведення соціального діало-
гу на засадах принципів демократичності, незалежності, глас-
ності та відкритості; врегулювання правового статусу профспі-
лок з метою закріплення на законодавчому рівні не лише прав,
але й обов’язків профспілкових органів, їх адміністративної
та фінансово-майнової відповідальності за виконувані ними
обов’язки;

Висновки. В Україні наразі сторони соціально-трудових
відносин найчастіше орієнтуються на досягнення короткостро-
кових цілей (насамперед в аспекті отримання «швидких» дохо-
дів), однак зростання рівня правової культури та загальної обі-
знаності у сфері партнерських відносин сприятимуть демокра-
тизації і гуманізації відносин між капіталом і працею, зростан-
ню соціальної корпоративної відповідальності та реалізації так-
тики досягнення спільних цілей з максимальною результатив-
ністю. Виконання запланованих завдань реформування можли-
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ве лише за умови дотримання системного підходу та активного
застосування науково-практичних напрацювань у сфері забез-
печення трансформаційних перетворень, докорінна модерніза-
ція системи соціально-трудових відносин потребуватиме ін-
теграції та узгодження дій усіх суб’єктів СТВ; це складний ба-
гатоаспектний процес, орієнтований у кінцевому результаті на
зростання добробуту та збалансування інтересів всіх її учас-
ників.
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