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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Функціонування кожної суспільної системи в сучас-

ному світі визначається закладеними в її основі економ-
ічними відносинами, тобто відносинами власності на зна-
ряддя і засоби виробництва, організації, планування, ко-
ординації виробничих процесів, переважна частина яких
формуються та реалізуються у сфері праці. Особливістю
соціально-трудових відносин є наявність третього суб-
'єкта, який виступає не тільки законодавцем, арбітром, а
в певних випадках, і стороною трудових спорів, гаран-
том певних соціальних прав і соціального миру в країні.
Тому держава розглядається як повноправний третій
партнер, що активно бере участь не тільки в процесі
відтворення працівника і його сім'ї, а й у забезпеченні со-
ціального захисту людини в суспільстві в цілому.
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SOCIAL AND LABOR RELATIONS AS AN OBJECT OF STATE REGULATION

Узагальнено науково-теоретичні підходи до визначення сутності соціально-трудових відносин, уста-
новлено причини, що актуалізують необхідність їх вивчення в сучасних соціально-економічних умовах
розвитку суспільства. Виокремлено та проаналізовано особливості соціально-трудових відносин як об-
'єкту державного регулювання. Розглянуто чинники формування соціально-трудових відносин, шляхи
їх розвитку, напрями активізації функцій держави щодо приведення змісту цих відносин у відповідність
зі специфікою ринкової економіки. Обгрунтовано, що умовою і базою для ефективного функціонування
системи державного регулювання соціально-трудових відносин є її інформаційне забезпечення, яке по-
винне включати: достовірну інформацію про соціально-економічний розвиток країни; регулярну статис-
тику зайнятості та соціальну статистику; спеціальні обстеження соціально-трудових відносин. Доведено
необхідність підвищення демократизації соціально-трудових відносин на основі оптимального співвідно-
шення їх державного регулювання і саморегулювання, при якому забезпечуватиметься стабільність в
країні, не допускатиметься надмірне соціальне навантаження на бізнес і буде підтримуватися позитив-
на динаміка показників рівня життя населення.

Generalized scientific and theoretical approaches to determining the nature of social and labor relations,
found reasons for the need to actualize their study in the current socio-economic conditions of society. Allocated
and analyzed the features of social and labor relations as an object of state regulation. Factors formation of
social and labor relations, ways of development trends activation functions of the state to bring the contents of
this relationship in line with the specifics of the market economy. Proved that the condition and the basis for the
effective functioning of government regulation of social and labor relations is its provision of information, which
should include: accurate information about the socio-economic development, regular employment statistics and
social statistics, special inspection of social and labor relations. The necessity of increasing democratization of
social and labor relations based on the optimal value of state regulation and self-regulation in which secured
stability in the country, not excessive social burden on business and will be supported by positive indicators of
living standards.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ
Теоретичні аспекти становлення, розвитку со-

ціально-трудових відносин та визначення ролі дер-
жави в їх регулюванні висвітлюють в своїх працях
провідні вітчизняні і зарубіжні  вчені  Д. Богиня,
О. Бражко, О. Грішнова, В. Васильченко, П. Васи-
ленко, Б. Генкін, Н. Діденко, О. Долгальова, В. Жу-
ков, Т. Заславська, Н. Єсинова, А. Колот, О. Нові-
кова, Г. Осовий, О. Поплавська, В. Скуратівський,
Ю. Одегов та ін. Однак, враховуючи складність та
багатоаспектність проблеми, чимало завдань у га-
лузі теоретичного обгрунтування соціально-тру-
дових відносин як об'єкту державного регулюван-
ня залишаються невирішеними або недостатньо
розробленими.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення науково-теоретичних

підходів до визначення сутності соціально-трудових
відносин та виокремлення їх особливостей як об'єкту
державного регулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Термін "соціально-трудові відносини" ввійшов у нау-
ковий обіг і став широко використовуватися відносно
недавно. Необхідність вивчення соціально-трудових
відносин обумовлена наступними причинами.

1. Зміною наукових і прикладних уявлень про роль
людини у розвитку економіки. Людина розглядається
як багатогранний, багаторолевий суб'єкт соціально-тру-
дових відносин, створення необхідних умов для розвит-
ку якого є задачею найвищої складності.

2. Усвідомленням того факту, що вирішення найваж-
ливіших завдань соціально-економічної реформи в Ук-
раїні (стабілізації соціально-економічної і політичної
обстановки в країні, становлення і розвитку виробниц-
тва нового технологічного рівня, значного зниження
інфляції і підвищення життєвого рівня населення) мож-
ливо насамперед на основі співробітництва всіх сил су-
спільства в проведенні погодженої політики в сфері со-
ціально-трудових відносин і формуванні ефективної си-
стеми захисту інтересів всіх учасників соціально-трудо-
вих відносин.

3. Необхідністю повноцінної інтеграції економіки
України у світове господарство, що передбачає досяг-
нення певного рівня соціально-трудових відносин у
країні, вироблення механізму їх ефективного регулю-
вання й відповідність національної системи соціально-
трудових відносин європейським та світовим нормам
трудового права [1, с. 37; 2, с. 45].

Усвідомлення причин, з яких останнім часом у
суспільстві загострився інтерес до вивчення проблем у
трудовій сфері, повинно трансформуватись у загально-
державну та регіональні програми дій з формування на-
ціональної моделі соціально-трудових відносин. Від-
правною точкою цієї діяльності повинно бути визначен-
ня сутності та змісту цих відносин.

Існує декілька напрямків наукових досліджень у цій
сфері.

Так, провідний російський вчений трудового на-
пряму Б. Генкін визначає соціально-трудові відноси-
ни як такі, що характеризують економічні, психо-
логічні і правові аспекти взаємозв'язків індивідуумів
і соціальних груп у процесах, обумовлених трудовою
діяльністю [3, с. 347]. Це визначення можна визнати
вірним, але не достатньо повним, оскільки воно не
враховує об'єктивного характеру існування соціаль-
но-трудових відносин та результативності їх функці-
онування. Ці відносини існують незалежно від того
знаємо ми про них чи ні, бажаємо ми їх існування чи
не бажаємо. Безперечним також є факт обумовле-
ності цих відносин саме трудовою діяльністю, але
вони, в свою чергу, справляють і зворотній вплив на
процеси праці і формують ситуацію взаємозалежності
працівників.

У трактуванні українських вчених В. Васильченка,
П. Василенка соціально-трудові відносини — це об'єк-
тивно існуючий взаємозв'язок і взаємозалежність
суб'єктів цих відносин у процесі праці, які спрямовані
на регулювання якості трудового життя [4, с. 56]. За
висновками А. Колота, соціально-трудові відносини —
це комплекс взаємовідносин між їхніми сторонами —
найманими працівниками і роботодавцями, суб'єктами і
органами сторін за участі держави (органів законодав-
чої та виконавчої влади) і місцевого самоврядування, що
пов'язані з наймом, використанням, відтворенням ро-
бочої сили та спрямовані на забезпечення високого
рівня і якості життя особистості, колективів та суспіль-
ства в цілому [5, с. 14—15].

Аналіз наведених вище теоретичних підходів дозво-
ляє зробити узагальнення, згідно з яким під соціально-
трудовими відносинами слід розуміти об'єктивно існу-
ючі економічні, психологічні, правові взаємозв'язки і
взаємозалежності індивідів і соціальних груп за участю
держави, які обумовлені трудовою діяльністю і спрямо-
вані на регулювання якості трудового життя.

Предмет соціально-трудових відносин становлять
умови праці в широкому сенсі слова як сукупність ви-
робничих, трудових, соціально-психологічних факторів,
під впливом яких здійснюється трудова діяльність пра-
цівника. Соціально-трудові відносини визначають, по
суті, умови відтворення трудового потенціалу.

У житті суспільства соціально-трудові відносини
реально проявляються у виникненні протиріч і забез-
печенні взаєморозуміння та узгодження інтересів окре-
мих учасників трудової діяльності в процесі їх подолан-
ня. Це знаходить своє безпосереднє вираження в прин-
ципах і формах подолання протиріч між сторонами со-
ціального діалогу і захисту інтересів трудящих, а отже,
у формуванні певної соціальної політики і механізму її
реалізації. У цьому контексті соціально-трудові відно-
сини слід розглядати як елемент соціальної структури
держави та її соціальної політики.

Соціально-трудові відносини виконують двояку
роль у суспільстві. З одного боку, вони є дзеркалом со-
ціальної політики держави, покликаної формувати осно-
ви соціального благополуччя суспільства — знижувати
і пом'якшувати соціальні контрасти, забезпечувати до-
сить прийнятний життєвий рівень, що сприятиме утри-
манню рівня соціальної напруженості в припустимих
межах. З іншого боку — соціально-трудові відносини
виконують роль важеля, що реалізує конкретні со-
ціальні цілі і стандарти.

Реалізація принципів і цілей соціальної держави не-
можлива без формування такого типу і моделі соціаль-
но-трудових відносин, які були б адекватні рівню роз-
витку соціально-економічної системи і характеризува-
лися досить високим рівнем демократизації та відпові-
дності міжнародним нормам.

Необхідність комплексного дослідження соціально-
трудових відносин безперечна. У сучасних умовах лю-
дині відводиться провідна роль в економічному розвит-
ку. Більш конкретний прояв це знайшло у формуванні
концепції людського капіталу, що проголосила голов-
ним чинником відтворення не накопичення матеріаль-
них благ, а знання і досвід, вміння, здоров'я, рівень інте-
лектуального і фізичного розвитку та ряд інших показ-
ників якості життя людей, що забезпечують ефективне
виконання ними виробничих функцій [6, с. 27].

Природа та економічна сутність соціально-трудо-
вих відносин знаходить свій вияв у якості життя членів
суспільства і вимірюється цілою системою економічних
і соціальних параметрів, і, перш за все, показниками
розподілу національного продукту.

Формування соціально-трудових відносин — склад-
ний процес, який відбувається під впливом багатьох чин-
ників, серед яких можна виділити головні.

1. Соціально-трудові відносини — завжди резуль-
тат попереднього розвитку суспільства, тобто резуль-
тат історичних, культурних, політичних та інших фак-
торів, що визначають вихідну базу для формування і
розвитку цих відносин на кожній фазі історичного роз-
витку суспільства. Тому процес розвитку соціально-тру-
дових відносин завжди означає переоцінку та відбір тих
їх елементів, які підлягають збереженню від поперед-
ньої соціально-економічної системи або повної заміни.

2. Визначальний вплив на зміст і характер соціаль-
но-трудових відносин мають домінуючі економічні
відносини і форми власності на засоби виробництва.

3. Важливим чинником, що визначає зміст соціаль-
но-трудових відносин, є рівень економічного розвитку
країни. Чим вище рівень та темпи економічного розвит-
ку, тим ширше та економічна база і ті сукупні доходи,
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які є предметом розподілу між роботодавцями та най-
маними працівниками.

4. Соціально-трудові відносини — завжди відобра-
жають рівень соціального розвитку, що характеризуєть-
ся традиційними для даного суспільства соціальними
гарантіями та рівнем соціального захисту трудящих.

5. Самостійне значення для формування соціально-
трудових відносин має вид держави і місце соціальної
складової в системі функцій здійснюваних нею. Соціаль-
но орієнтована держава неможлива без активної со-
ціальної політики, що дозволяє направляти результати
економічного зростання на благо всіх громадян і без
законодавчого закріплення соціальних гарантій. Тому
зміст соціально-трудових відносин визначається націо-
нальною соціальною політикою.

6. Поряд із внутрішніми факторами вплив на фор-
мування соціально-трудових відносин здійснюють і
зовнішні чинники, які можна розділити на дві групи. З
одного боку, мова йде про вплив країн з високим рівнем
розвитку соціально-трудових відносин та соціального
захисту як еталонів соціального розвитку, з іншого —
не можна не враховувати і процеси глобалізації еконо-
міки. Глобальними пріоритетами нового тисячоліття є
забезпечення суспільного розвитку для людини і за до-
помогою людини. Тому на формування соціально-тру-
дових відносин впливає також ступінь запозичення пе-
редового зарубіжного досвіду та адаптованості його в
рамках національної соціальної політики.

Вступ в нове тисячоліття в західному світі ознаме-
нувалося переходом від індустріального до соціально
орієнтованого постіндустріального суспільства, в яко-
му соціальна політика набуває іншої спрямованості і
покликана вирішувати нові завдання. На думку зарубі-
жних дослідників, вона спрямована на гарантування
життєзабезпечення всіх громадян суспільства, спряму-
вання позитивного впливу інновацій на умови життя і
праці, врахування нових реалій суспільного розвитку,
пов'язаних з необхідністю визнання пріоритету людсь-
кого фактора і більш повного врахування інтересів тру-
дящих і суспільства в цілому, усвідомлення цінності інте-
лектуального потенціалу [7, с. 167].

За підрахунками Світового банку, в промислово роз-
винених країнах 75% суспільного багатства становить
інтелектуальний потенціал і тільки 25% — це природні
багатства. На противагу цьому в Україні 84% суспіль-
ного багатства складають природні багатства [8, с. 85].
Разом з тим для соціальної політики XXI століття ха-
рактерна орієнтація на міжнародні норми і тенденції
розвитку соціально-трудових відносин та їх гармоніза-
ція з міжнародними вимогами.

Нарешті, державна соціальна політика покликана
стати складовою частиною і провідною ланкою в про-
цесі розробки та вирішенні таких глобальних проблем,
як гідна праця і життя, безпека, захист екології тощо.

Це передбачає неминучість орієнтації на стандарти
і норми соціально-трудових відносин, визнаних світо-
вою спільнотою, що знаходять своє цілісне відображен-
ня в діяльності Міжнародної організації праці (МОП),
прийнятих нею конвенціях і рекомендаціях, а також у
роботі інших міжнародних організацій.

Виходячи з перерахованих вище факторів, що впли-
вають на процес формування і розвитку соціально-тру-
дових відносин, слід підкреслити можливість двоякого
шляху їх розвитку:

— еволюція форм соціально-трудових відносин у
рамках відносно незмінних економічних відносин;

— радикальна трансформація соціально-трудових
відносин, обумовлена зміною суспільного ладу.

На формування соціально-трудових відносин впли-
ває здатність кожного партнера відстоювати свої
інтереси. Оперативність та ефективність соціального
діалогу обумовлені, головним чином, наявністю силь-
них соціальних партнерів. Оскільки результати еконо-
мічної діяльності забезпечуються на мікрорівні

підприємцем або роботодавцем, то саме його здатність
управляти виробництвом, швидко реагувати на зміни в
ринковій сфері і пристосовуватись до наявного ринко-
вого попиту забезпечує ефективне функціонування
економічної системи. А це неможливо без надання ши-
роких повноважень підприємцям у господарській
діяльності. Навпаки, надмірне обмеження їх повнова-
жень може стати стримуючим фактором економічно-
го зростання.

Захист прав трудящих, в свою чергу, залежить від
сили авторитету і активності представників працівників
у колективних переговорах в особі профспілок та їх
об'єднань чи інших представників, що обираються най-
маними працівниками.

Тому демократизація соціально-трудових відносин
неможлива без формування ефективних інститутів со-
ціального діалогу, що дозволяють регулювати їх на дво-
сторонній основі. При цьому, чим дієвішим є механізм
двосторонніх переговорів, тим менший тягар лягає на
державу як арбітра соціальних інтересів у переважній
більшості трудових питань.

Іншою особливістю процесів формування соціаль-
но-трудових відносин є те, що вони перебувають під дією
ринкових і неринкових факторів.

Ринкові елементи соціально-трудових відносин — це
ті результати функціонування ринкових відносин і рин-
ку праці, які стихійно проявляються в рівнях зайнятості,
середньої заробітної плати та безробіття на ринку праці.

Неринкові елементи — це, перш за все, цілий ряд
зобов'язань, прийнятих на себе державою, виходячи з
конвенцій МОП, які знаходять своє відображення в ук-
раїнському законодавстві і покликані пом'якшити со-
ціальні наслідки функціонування стихійних ринкових
сил.

Вихідними передумовами і основою для формуван-
ня соціально-трудових відносин є, перш за все, визнані
державою міжнародні нормативні акти, що встановлю-
ють права і свободи людини у сфері праці.

По суті, державне регулювання виходить з необхід-
ності впливу на ринкові елементи соціально-трудових
відносин за допомогою запровадження законодавчих
норм і являє собою систему заходів з реалізації соціаль-
ної відповідальності держави в умовах ринкової еконо-
міки. Важлива роль у формуванні соціально-трудових
відносин належить не тільки національному законодав-
ству, а й здатності держави забезпечити дотримання цих
законів, виступати арбітром у відносинах роботодавців
і найманих працівників. Важливою також є здатність
держави забезпечувати оптимальний баланс їх інтересів,
активність кожного з соціальних партнерів у боротьбі
за свої інтереси в рамках чинного національного зако-
нодавства.

По-суті, система державного регулювання соціаль-
но-трудових відносин включає в себе формування за-
конодавчої бази та механізму проведення законів у
життя інститутами виконавчої та судової влади, об'єд-
наннями роботодавців і працівників.

Приведення змісту соціально-трудових відносин у
відповідність зі специфікою ринкової економіки немож-
ливе без активізації державних функцій за такими
основними напрямами:

— коригування чинного законодавства з метою по-
силення правового закріплення державних гарантій тих
аспектів трудової діяльності, які стосуються відтворен-
ня умов життєзабезпечення найманих працівників, реа-
лізації на практиці у відповідності з існуючим законо-
давством мінімального рівня соціальних гарантій та
соціального захисту, адекватних вимогам цивілізованих
соціально орієнтованих держав і міжнародних норм;

— вдосконалення трудового законодавства в на-
прямі захисту працівників від стихійних проявів функ-
ціонування ринку праці та запобігання їх негативного
впливу на суспільство, досягнення його соціальної ста-
більності;
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— розробка та реалізація довгострокової економі-
чної політики держави, спрямованої на забезпечення
балансу інтересів соціальних партнерів і підтримку спра-
ведливого компромісу як однієї з умов забезпечення
соціальної стабільності в країні і високої якості життя;

— формування механізму, що гарантує поступове
підвищення рівня соціального захисту відповідно до
темпів економічного розвитку країни.

Необхідною умовою і базою для ефективного фун-
кціонування системи державного регулювання соціаль-
но-трудових відносин є її інформаційне забезпечення,
яке повинне включати:

по-перше, достовірну інформацію про соціально-
економічний розвиток країни, що допомагає роботодав-
цям більш раціонально планувати інвестиції, розширю-
вати бізнес і створювати нові робочі місця;

по-друге, регулярну статистику зайнятості, що доз-
воляє визначити основні напрямки політики держави і
здатну оцінити наслідки впливу конкретних законодав-
чих та інших нормативно-правових актів на зайнятість і
рівень життя населення;

по-третє, формування соціальної статистики, здат-
ної оцінити соціальні наслідки реалізації політики в га-
лузі забезпечення умов і охорони праці, оплати та сти-
мулювання праці, а також соціального захисту трудя-
щих;

по-четверте, проведення спеціальних обстежень
соціально-трудових відносин з метою виявлення право-
вих та економічних аспектів, що вимагають прийняття
спеціальних заходів і рішень з боку держави.

Кінцева мета державного регулювання — демокра-
тизація соціально-трудових відносин, що розглядаєть-
ся як ознака цивілізованості та соціальної орієнтації
держави, інструмент стабільності в суспільстві.

Високий рівень демократизації соціально-трудових
відносин означає наявність наступних чинників:

— зрілість і повнота національного законодавства
про працю та його відповідність нормам, закріпленим
міжнародними конвенціями МОП;

— досягнення такого рівня соціально-трудових
відносин, за якого переважна частка трудових проблем
вирішувалася б шляхом двостороннього діалогу без дер-
жавного втручання, але в рамках чинного національно-
го законодавства;

— мінімізація трудових проблем, що вимагають
втручання держави як третьої зовнішньої сили та ефек-
тивне вирішення яких пов'язане з формуванням дієвих
інститутів ринкової економіки, об'єднаних загальними
цілями збереження та підтримання соціального миру.

Пряме втручання в соціально-трудові відносини є
однією з функцій державного управління, здійснення
якої пов'язане з витратами бюджетних фінансових ре-
сурсів. Тому, чим вище рівень демократизації соціаль-
но-трудових відносин в країні і чим менше безпосереднє
втручання держави в цю сферу, тим менше потрібно
державних коштів для фінансування такої діяльності.

Зрозуміло, що на кожній стадії економічного роз-
витку, і особливо в перехідній економіці, принципового
значення набуває пошук такого оптимального співвідно-
шення державного регулювання і саморегулювання со-
ціально-трудових відносин, при якому забезпечувати-
меться стабільність в країні, не допускатиметься над-
мірне соціальне навантаження на бізнес і буде підтри-
муватися позитивна динаміка показників рівня життя
населення.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, комплексне вивчення соціально-трудових

відносин в Україні та їх державного регулювання перед-
бачає не тільки дослідження національних аспектів
їхнього розвитку, але і всебічний аналіз міжнародних
чинників впливу. Це означає розгляд сформованих со-

ціально-трудових відносин та міжнародних систем за-
хисту прав і свобод людини, заснованих на документах
ООН, Європейської конвенції про права людини, Євро-
пейської соціальної хартії та діяльності спеціальної
міжнародної організації з захисту прав трудящих, ство-
реної на основі трипартизму — Міжнародної організації
праці.
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