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У ñòàòò³ ñфîðìóëüîâàíî ìåòîäîëîã³÷í³ зàñàäè ðîзðîбëåííÿ ìåхàí³зìó òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-òðóäîâèх 
â³äíîñèí з óðàхóâàííÿì ñïåöèф³÷íèх îñîбëèâîñòåé â³äíîñèí ó ñфåð³ ïðàö³ òà ãëîбàëüíèх òåíäåíö³é. 
Âèîêðåìëåíî îñíîâí³ ñêëàäíèêè ìåхàí³зìó òà ïðîöåñ éîãî фóíêö³îíóâàííÿ. Дîñë³äæåíî âïëèâ ïðîöåñó 
òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí íà ðåзóëüòàòè, ÿê³ хàðàêòåðèзóюòü ³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü.
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Постановка проблеми. Дîñë³äæåííÿ âïëèâó 
òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí íà 
ðåзóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâ, íàñàìïåðåä ò³, 
ÿê³ хàðàêòåðèзóюòü ³ííîâàö³éíèé ðîзâèòîê, óêà-
зóє íà íåîбх³äí³ñòü ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ïîñèëåííÿ 
òðàíñфîðìàö³éíèх ïðîöåñ³â ñîö³àëüíî-òðóäîâèх 
â³äíîñèí ³з ìåòîю ï³äâèщåííÿ åфåêòèâíîñò³ ³ííî-
âàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³. Цå, ñâîєю ÷åðãîю, зóìîâëює 
ïîòðåбó â ðîзðîбëåíí³ ìåхàí³зìó òðàíñфîðìàö³ї 
ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí â óìîâàх ³ííîâàö³é-
íîї åêîíîì³êè.

Àналіз останніõ досліджень і публікацій. 
Дîñë³äæåííÿ ïèòàííÿ òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-
òðóäîâèх â³äíîñèí ñòàє îäíèì ³з êëю÷îâèх 
зàâäàíü â óìîâàх ³ííîâàö³éíîї åêîíîì³êè. Чèìàëî 
³íîзåìíèх íàóêîâö³â зàéìàëèñÿ äîñë³äæåííÿì 
òåîðåòè÷íèх ³ ïðèêëàäíèх àñïåêò³â òðàíñфîðìà-
ö³ї ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí. ²з-ïîì³æ òàêèх 
íàóêîâö³â òðåбà âèîêðåìèòè ïðàö³ À. Àñàë³єâà, 
С. Âàëàñ, Î. Êóзíєöîâîї, С. Îäÿêîâà, Ð. Сàëàхóò-
ä³íîâîї, Â. Сëєïöîâîї, ². Сòєïàíîâà, П. Шàíê òà 
³í. Âîäíî÷àñ ó â³ò÷èзíÿí³é ë³òåðàòóð³ ïèòàííÿ 
òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí íå 
зíàéшëè ïîшèðåííÿ. Çàëèшàюòüñÿ ìàëîäîñ-
ë³äæåíèìè ïèòàííÿ àêòèâ³зàö³ї òðàíñфîðìàö³ї 
ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí â óìîâàх ³ííîâàö³é-
íîї åêîíîì³êè ÷åðåз зàä³ÿííÿ óñ³х ñêëàäíèê³â її 
ìåхàí³зìó.

Мета статті ïîëÿãàє ó ðîзðîбëåíí³ ìåхàí³зìó 
òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí äëÿ 
àêòèâ³зàö³ї ïåðåòâîðåíü ð³зíèх її ñêëàäíèê³â 
òðàíñфîðìàö³éíèх ïðîöåñ³â, ÿê³ ñïðèÿòèìóòü ï³ä-
âèщåííю åфåêòèâíîñò³ ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³.

Âиклад основного матеріалу дослідження. 
Сëîâî «ìåхàí³зì» зàïîзè÷åíå з ãðåöüêîї ìîâè íà 
ïî÷àòêó XIX ñò. ó зíà÷åíí³ «ïðèñòð³é, щî ïðèâî-
äèòü щîñü ó ä³ю». Пîò³ì з'ÿâèëîñÿ зíà÷åííÿ ñèñ-
òåìè, щî âèзíà÷àє ïîðÿäîê бóäü-ÿêîї ä³ÿëüíîñò³. 
Дàë³ ñïåêòð зíà÷åíü ðîзшèðèâñÿ: ï³ä ìåхàí³зìîì 
ñòàëè ðîзóì³òè ñóêóïí³ñòü ñòàí³â àбî ïðîöåñ³â, щî 
âèзíà÷àюòü бóäü-ÿêå ÿâèщå. Â³äïîâ³äíî, ïîíÿòòÿ 
«ìåхàí³зì» бóëî ïîшèðåíå ³ íà ñóñï³ëüí³ ÿâèщà, 
ó òîìó ÷èñë³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ [1].

Êîðîòêèé åêîíîì³÷íèé ñëîâíèê âèзíà÷àє ìåхà-
í³зì ÿê ïîñë³äîâí³ñòü ñòàí³â, ïðîöåñ³â, щî âèзíà-
÷àюòü ïåâí³ ä³ї, ÿâèщà; ñèñòåìó, ïðèñòð³é, щî 
âèзíà÷àє ïîðÿäîê ÿêîãî-íåбóäü âèäó ä³ÿëüíîñò³ 
[2, ñ. 401].

Â. Êóшë³í ³ Â. Ч³÷êàíîâ зàзíà÷àюòü, щî ï³ä 
ìåхàí³зìîì ìàєòüñÿ íà óâàз³ ñóêóïí³ñòü зàñîб³â òà 
ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ, ÿê³ âèзíà÷àюòü ìîæëèâ³ñòü 
ö³ëåñïðÿìîâàíîãî ðóхó, фóíêö³îíóâàííÿ òà ðîзâè-
òêó ñèñòåìè [3].

Пîãîäæóєìîñÿ з äóìêîю С. Цèìбàëюê, щî 
«ìåхàí³зì» – öå бàãàòîàñïåêòíå ïîíÿòòÿ, ÿêå 
ìîæíà ðîзãëÿäàòè:

- ïî-ïåðшå, ÿê ñèñòåìó (фóíêö³îíóâàííÿ бóäü-
÷îãî, ñóêóïí³ñòü ïðîì³æíèх ñòàí³â àбî ïðîöåñ³â 
бóäü-ÿêèх ÿâèщ), óïîðÿäêóâàííÿ, ñêëàäíó ö³ë³ñ-
í³ñòü;

- ïî-äðóãå, ÿê бåзïîñåðåäíüî ïðîöåñ, ïîñë³äîâ-
í³ñòü ïåâíèх ä³é [4, ñ. 154].

Â³äïîâ³äíî äî òðàêòóâàííÿ ïîíÿòòÿ «òðàíñфîð-
ìàö³ÿ ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí» (íåïåðåðâíèé 
ïðîöåñ ÿê³ñíèх òà ê³ëüê³ñíèх ïåðåòâîðåíü ó ñèñ-
òåì³ ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí, щî ìàюòü ïîзè-
òèâí³ òà íåãàòèâí³ íàñë³äêè â êîíòåêñò³ ñóñï³ëü-
íèх, зîêðåìà åêîíîì³÷íèх, зì³í íà âñ³х ð³âíÿх ³ 
â ð³зíèх ïëîщèíàх îäíî÷àñíî òà ïàðàëåëüíî, ó 
ðåзóëüòàò³ ÷îãî зì³íююòüñÿ зì³ñòîâ³ хàðàêòåðèñ-
òèêè ð³зíèх ñêëàäíèê³â ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³ä-
íîñèí ³, ÿê íàñë³äîê, â³äбóâàєòüñÿ ñòàíîâëåííÿ 
íîâîãî фîðìàòó â³äíîñèí ó ñфåð³ ïðàö³ òà щî 
ïîòðåбóє ÿê³ñíî íîâèх ï³äхîä³â äî їх ðåãóëюâàííÿ 
â³äïîâ³äíî äî íîâîї åêîíîì³÷íîї ìîäåë³) òà бåðó÷è 
äî óâàãè òëóìà÷åííÿ òåðì³íà «ìåхàí³зì» (ñèñòåìà, 
óïîðÿäêóâàííÿ, ñêëàäíà ö³ë³ñí³ñòü, ïðîöåñ, ïîñë³-
äîâí³ñòü ïåâíèх ä³é), äàìî âèзíà÷åííÿ ïîíÿòòю 
«ìåхàí³зì òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³ä-
íîñèí» [5].

Îòæå, ìåхàí³зì òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-òðóäî-
âèх â³äíîñèí – öå ñóêóïí³ñòü ³íñòðóìåíò³â (зàñîб³â, 
ìåòîä³â), ÿê³ ïðèâîäÿòü ó ä³ю (зàïóñêàюòü, ïðè-
шâèäшóюòü) ïðîöåñ зì³í ó ñèñòåì³ ñîö³àëüíî-òðóäî-
âèх â³äíîñèí ³ ñïðÿìîâóюòü éîãî â ïîòð³бíå ðóñëî, 
ñïðèÿю÷è òèì ñàìèì ³ííîâàö³éíîìó ðîзâèòêó. 

Îб’єêòîì âïëèâó є ïðîöåñ òðàíñфîðìàö³ї ñîö³-
àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí. Ìåòîю фóíêö³îíóâàííÿ 
зàзíà÷åíîãî ìåхàí³зìó є ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ïîñè-
ëåííÿ òðàíñфîðìàö³éíèх ïðîöåñ³â, ÿê³ ñïðèÿ-
òèìóòü ï³äâèщåííю åфåêòèâíîñò³ ³ííîâàö³éíîї 
ä³ÿëüíîñò³.

Àâòîðñüêà âåðñ³ÿ ìåхàí³зìó òðàíñфîðìàö³ї 
ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí íàâåäåíà íà ðèñ. 1.

Дëÿ âèзíà÷åííÿ êîíöåïòóàëüíèх зàñàä «ìåхà-
í³зìó òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí» 
ñфîðìóëюєìî ìåòîäîëîã³÷í³ зàñàäè ðîзðîбëåííÿ 
öüîãî ìåхàí³зìó з óðàхóâàííÿì ñïåöèф³÷íèх îñî-
бëèâîñòåé â³äíîñèí ó ñфåð³ ïðàö³ òà ãëîбàëüíèх 
òåíäåíö³é.

Пî-ïåðшå, îñíîâîю ìåхàí³зìó òðàíñфîðìàö³ї 
ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí є ñó÷àñí³ ïåðåòâî-
ðåííÿ ó ñфåð³ ïðàö³ òà ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíî-
ñèíàх.

Пî-äðóãå, ä³ÿ ìåхàí³зìó ìîæå â³äбóâàòèñÿ íà 
âñ³х ð³âíÿх (íàö³îíàëüíîìó, ãàëóзåâîìó, òåðèòîð³-
àëüíîìó, îðãàí³зàö³éíîìó òà îñîбèñò³ñíîìó).

Пî-òðåòє, фóíêö³îíóâàííÿ ìåхàí³зìó зíàхî-
äèòüñÿ ï³ä âïëèâîì зîâí³шí³х ³ âíóòð³шí³х фàê-
òîð³â. Яêщî ìåхàí³зì фóíêö³îíóє íà ð³âí³ ï³ä-
ïðèєìñòâà, òî äî зîâí³шí³х фàêòîð³â íàëåæàòü 
ãëîбàë³зàö³ÿ åêîíîì³êè, ïîшèðåííÿ ³ííîâàö³é-
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íèх òåхíîëîã³é, ì³ðà äåðæàâíîãî ðåãóëюâàííÿ, 
âè÷åðïí³ñòü ðåñóðñ³â, ïîÿâà íîâèх ðèíê³â àбî 
зâóæåííÿ ñòàðèх, ñîö³îêóëüòóðíèé ñêëàäíèê òà 
ñòàí åêîíîì³êè êðàїíè зàãàëîì. Дî âíóòð³шí³х 
фàêòîð³â ïîòð³бíî â³äíåñòè íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äíîї 
ìàòåð³àëüíî-òåхí³÷íîї бàзè, ãîòîâí³ñòü âëàñíè-
ê³â (êåð³âíèöòâà) äî зì³í, ãîòîâí³ñòü íàéìàíèх 
ïðàö³âíèê³â äî зì³í, âèä åêîíîì³÷íîї ä³ÿëüíîñò³ 
ï³äïðèєìñòâà, ðîзì³ð ï³äïðèєìñòâà, ð³âåíü êîðïî-
ðàòèâíîї êóëüòóðè íà ï³äïðèєìñòâ³, ö³ë³ òà ñòðàòå-
ã³ю ï³äïðèєìñòâà.

Ìîæíà âèîêðåìèòè òàê³ ñêëàäíèêè ìåхàí³зìó 
òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí:

• ð³âí³;
• ñóб’єêòè;
• ³íñòðóìåíòè (зàñîбè, ìåòîäè);
• íàïðÿìè òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-òðóäîâèх 

â³äíîñèí.
Яê зàзíà÷àëîñÿ ðàí³шå, ä³ÿ ìåхàí³зìó ìîæå 

â³äбóâàòèñÿ íà âñ³х ð³âíÿх (íàö³îíàëüíîìó, ãàëó-
зåâîìó, òåðèòîð³àëüíîìó, îðãàí³зàö³éíîìó òà 
îñîбèñò³ñíîìó). Пðîòå ìåòà є ñï³ëüíîю äëÿ âñ³х 
ð³âí³â – ïðèшâèäшåííÿ ïðîöåñó òðàíñфîðìà-
ö³ї ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí ÷åðåз ñòâîðåííÿ 
íàëåæíîãî зàêîíîäàâ÷îãî, íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî, 
îðãàí³зàö³éíîãî зàбåзïå÷åííÿ â³äïîâ³äíèх зì³í.

Сóб’єêòàìè ìåхàí³зìó òðàíñфîðìàö³ї ñîö³-
àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí є:

– äåðæàâí³ ³íñòèòóòè (óñ³ îðãàíè äåðæàâíîї 
âëàäè, ì³í³ñòåðñòâà é â³äîìñòâà);

– ì³æíàðîäí³ ³íñòèòóòè òà îðãàí³зàö³ї (Ì³æ-
íàðîäíèé âàëюòíèé фîíä, Ì³æíàðîäíà îðãàí³зà-
ö³ÿ ïðàö³, Ì³æíàðîäíèé бàíê ðåêîíñòðóêö³ї òà 
ðîзâèòêó, Îðãàí³зàö³ÿ Îб’єäíàíèх Íàö³é, îðãàíè 
òà óñòàíîâè Єâðîïåéñüêîãî Сîюзó, à ñàìå: Єâðî-
ïåéñüêèé ³íâåñòèö³éíèé бàíê, Єâðîïåéñüêèé åêî-
íîì³÷íèé ³ ñîö³àëüíèé êîì³òåò, Єâðîïåéñüêèé 
³íâåñòèö³éíèé фîíä, Єâðîïåéñüêà àãåíö³ÿ äîбîðó 
êàäð³â òà ³í.);

– âëàñíèêè, êåð³âíèêè, ³íш³ ïîñàäîâ³ îñîбè 
ï³äïðèєìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³зàö³é;

– íàóêîâ³ (íàóêîâî-äîñë³äí³, íàóêîâî-òåхíîëî-
ã³÷í³, íàóêîâî-òåхí³÷í³, íàóêîâî-ïðàêòè÷í³) óñòà-
íîâè, ÿê³ äîñë³äæóюòü ñèòóàö³ю, ÿêà ñêëàëàñÿ ó 
ñфåð³ ïðàö³ òà ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèíàх.

–  êîíñàëòèíãîâ³ êîìïàí³ї òà íåзàëåæí³ êîí-
ñóëüòàíòè. Êåð³âíèêè ï³äïðèєìñòâ ³ îðãàí³зàö³é 
зàëó÷àюòü äî ñï³âïðàö³ ñï³âðîб³òíèê³â êîíñàë-
òèíãîâèх öåíòð³â äëÿ òîãî, щîб ðàзîì ³з íèìè 
ïðîâåñòè âñåб³÷íèé àíàë³з ñèòóàö³ї ó ñфåð³ ïðàö³ 
òà ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèíàх, óñòàíîâèòè 
шëÿхè åфåêòèâíîãî ðîзâèòêó êîìåðö³éíîї ñòðóê-
òóðè.

Ìåхàí³зì òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-òðóäîâèх 
â³äíîñèí (ÿê ñóêóïí³ñòü ³íñòðóìåíò³â, ÿê³ ïðèâî-
äÿòü ó ä³ю ïðîöåñ зì³í ó ñèñòåì³ ñîö³àëüíî-òðóäî-
âèх â³äíîñèí ³ ñïðÿìîâóюòü éîãî â ïîòð³бíå ðóñëî, 
ñïðèÿю÷è òèì ñàìèì ³ííîâàö³éíîìó ðîзâèòêó) 
âêëю÷àє òàê³ ïðîöåäóðè:

1) ðîзðîбëåííÿ òà ðàòèф³êàö³ÿ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâèх äîêóìåíò³â (зàêîí³â, êîíâåíö³é, ïîëîæåíü ³ 
ò. ³í.) äåðæàâíèìè òà ì³æíàðîäíèìè ³íñòèòóòàìè. 
Â÷àñíî ðîзðîбëåíà зàêîíîäàâ÷à бàзà òà ³íñòèòóö³-
îíàëüíå зàбåзïå÷åííÿ äàäóòü зìîãó ä³ÿòè â ïðàâî-
âîìó ïîë³, ñïðèÿю÷è ðîзâèòêó ñîö³àëüíî-òðóäîâèх 
â³äíîñèí;

2) ñòèìóëюâàííÿ зà äîïîìîãîю ф³íàíñîâèх 
ìåхàí³зì³â (êðåäèòíå ф³íàíñóâàííÿ, ó ò. ÷. ï³ëü-
ãîâå êðåäèòóâàííÿ äëÿ ïð³îðèòåòíèх ïðîåêò³â, 
зíèæåííÿ ïîäàòêîâîãî íàâàíòàæåííÿ, зàëó÷åííÿ 
³íîзåìíèх òà â³ò÷èзíÿíèх ³íâåñòîð³â, à òàêîæ 
ãðàíòè, ñóбñèä³ї, ïðåì³ї òà ñòèïåíä³ї ïåðåìîæöÿì 
êîíêóðñ³â);

3) óêëàäàííÿ êîëåêòèâíèх óãîä ³ äîãîâîð³â íà 
ð³зíèх ð³âíÿх: ãåíåðàëüíîї óãîäè íà íàö³îíàëü-
íîìó (äåðæàâíîìó) ð³âí³, ãàëóзåâèх óãîä – íà 
ãàëóзåâîìó, òåðèòîð³àëüíèх/ðåã³îíàëüíèх – íà 
òåðèòîð³àëüíîìó (ðåã³îíàëüíîìó), êîëåêòèâíèх 

Ðис. 1. Меõанізм трансформації соціально-трудовиõ відносин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

Процес 
функціонування 

механізму 
 

Мета механізму: створення умов для посилення трансформаційних процесів, які сприятимуть підвищенню ефективності 
інноваційної діяльності 

Складники механізму трансформації СТВ 

Рівні Суб’єкти Інструменти 
(засоби, методи) 

національний 

галузевий 

територіальний 

організаційний 

особистісний 

міжн. інститути 

держ. інститути 

консалтингові 
компанії, 
незалежні 
консультанти 

наукові 
установи 

власники, 
керівники, інші 
посадові особи 
підприємств, 
установ і 
організацій 

1. Аналіз процесу 
трансформації СТВ в 
умовах інноваційної 
економіки.  
2. Розроблення та/або 
оновлення 
інструментарію 
дослідження. 
3. Оцінка 
трансформації СТВ на 
різних економічних 
рівнях. Визначення 
напрямів, які 
потребують активізації 
в першу чергу. 
4. Вибір та 
запровадження 
необхідних 
інструментів 
активізації 
трансформації СТВ. 
5. Оцінка змін у 
процесі трансформації 
соціально-трудових 
відносин. 

нормативно-правові 
документи 

трудові договори 
(контракти) з 
найманими 
працівниками 

внутрішні 
нормативні акти 
підприємств 

колективні угоди 
різних рівнів, 
колективний договір 

В
пл
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іш
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фа
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Оцінка дієвості механізму, коригування його дії для досягнення поставленої мети 

 

Напрями трансформації 
СТВ 

СТВ зайнятості 
СТВ, пов’язані зі змістом і 
характером праці 

СТВ, пов’язані з ПВТР 

СТВ, пов’язані з умовами та 
охороною праці 

СТВ, що виникають у зв’язку з 
розвитком персоналу 

СТВ, пов’язані з організацією 
індивід. та колектив. праці 

СТВ, що виникають у зв’язку з 
оцінюванням індивід. якостей і 
результатів роботи  
СТВ, що виникають у зв’язку з 
винагородою за послуги 
робочої сили 

СТВ, пов’язані з дотриманням 
норм трудового законодавства 
та угод і договорів 

фінансові механізми 

процедура 
моніторингу 
трансформації СТВ 

науково-методичні 
матеріали 
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äîãîâîð³â – íà ð³âí³ ï³äïðèєìñòâà з ìåòîю ðîзâè-
òêó ñîö³àëüíîãî ïàðòíåðñòâà òà óзãîäæåííÿ ³íòåð-
åñ³â îñíîâíèх ñòîð³í ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí;

4) ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó òðàíñфîðìàö³ї ñîö³-
àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí íà ð³зíèх ð³âíÿх ïî÷èíà-
ю÷è з îðãàí³зàö³éíîãî ³ зàê³í÷óю÷è äåðæàâíèì;

5) ðîзðîбëåííÿ òà ïðèéíÿòòÿ âíóòð³шí³х íîð-
ìàòèâíèх àêò³â íà ï³äïðèєìñòâ³ (ïðàâèë âíóòð³ш-
íüîãî òðóäîâîãî ðîзïîðÿäêó, шòàòíîãî ðîзïèñó, 
ïîñàäîâèх ³íñòðóêö³é òà ³í.);

6) ðîзðîбëåííÿ íàóêîâèìè óñòàíîâàìè íàóêîâî-
ìåòîäè÷íèх ìàòåð³àë³â щîäî ðîзâèòêó ñîö³àëüíî-
òðóäîâèх â³äíîñèí äëÿ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ³ííî-
âàö³éíîãî ðîзâèòêó: ðåêîìåíäàö³é, äîâ³äíèê³â, 
³íñòðóêö³é òà ³í.;

7) óêëàäàííÿ òðóäîâèх äîãîâîð³â ³з íàéìàíèìè 
ïðàö³âíèêàìè äëÿ ð³зíèх фîðì íåñòàíäàðòíîї 
зàéíÿòîñò³ з óðàхóâàííÿì ñïåöèф³÷íèх îñîбëèâîñ-
òåé êîæíîї фîðìè.

Уñ³ âèщåзàзíà÷åí³ ïðîöåäóðè ìàюòü ñïðèÿòè 
òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí, ÿêà 
ìîæå зä³éñíюâàòèñÿ â ð³зíèх íàïðÿìàх. Íà ðèñ. 
1 âîíè ïîзíà÷åí³ ð³зíèìè êîëüîðàìè: òåìíèé 
êîë³ð – íàïðÿì ìàє íàéб³ëüшèé âïëèâ íà åфåê-
òèâí³ñòü ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³, б³ëèé – íàéìåí-
шèé. Íåîбх³äíî бðàòè äî óâàãè, ÿêèé ñàìå íàïðÿì 
ïîòð³бíî àêòèâ³зóâàòè â ïåðшó ÷åðãó. Ðàзîì ³з òèì 
âàðòî зàзíà÷èòè, щî ò³ëüêè êîìïëåêñíà ðîбîòà зà 
âñ³ìà íàïðÿìàìè ðîзâèòêó ñîö³àëüíî-òðóäîâèх 
â³äíîñèí ìàòèìå зíà÷èìèé åфåêò äëÿ ³ííîâàö³é-
íîãî ðîзâèòêó òà ñòàíîâëåííÿ íîâîї åêîíîì³êè.

Пðîöåñ фóíêö³îíóâàííÿ ìåхàí³зìó òðàíñфîð-
ìàö³ї ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí âêëю÷àє òàê³ 
åòàïè:

1. Àíàë³з ïðîöåñó òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-òðó-
äîâèх â³äíîñèí â óìîâàх ³ííîâàö³éíîї åêîíîì³êè.

2. Ðîзðîбëåííÿ òà/àбî îíîâëåííÿ ³íñòðóìåí-
òàð³ю äîñë³äæåííÿ (ñîö³îëîã³÷íå îïèòóâàííÿ òà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Трансформація соціально-
трудових відносин  Результати інноваційної діяльності  

Поширення інноваційних форм 
зайнятості 

Підвищення частки інноваційної 
діяльності та проектних робіт у 
загальній кількості робіт 

Запровадження гнучкого режиму 
робочого часу 

Поширення процесів 
автоматизації та комп’ютеризації 
праці 

Поширення сучасних форм 
навчання працівників 

Поширення індивідуальної 
форми організації праці 

Поширення сучасних методів 
оцінювання працівників 

Індивідуалізація заробітної плати 
працівників 

Підвищення значущості 
регулювання соціально-трудових 
відносин на індивідуальному 
рівні та на рівні підприємства 
порівняно з макро- та галузевим 
рівнями 

Економічний ефект – це результат, 
одержуваний у ході інноваційної діяльності  
у вигляді нового продукту або послуги, що 
володіють певною цінністю на споживчому 
ринку 

Науково-технічний ефект полягає у 
розвитку наукових, технічних і 
технологічних галузей у процесі 
інноваційної діяльності. Це результат 
реалізації виробничих інновацій 

Соціальний ефект – це результат 
нововведень, що сприяють задоволенню 
потреб людини і суспільства (підвищення 
добробуту суспільства, підвищення якості 
життя та умов праці, збільшення 
продуктивності, прискорення поновлення 
середовища життєдіяльності), який не 
отримує, як правило, вартісної оцінки 

Екологічний ефект – це результат, 
одержуваний від реалізації інновацій під 
час  виробництва, експлуатації та утилізації, 
відносно вільний від негативного впливу на 
навколишнє середовище 

Ресурсний ефект – виникає внаслідок 
створення нових видів техніки, технології, 
раціоналізаторських пропозицій, а отже, є 
пов’язаним із науково-технічним ефектом 
інноваційної діяльності підприємства 

Фінансовий ефект інноваційної діяльності 
виступає узагальнюючим показником рівня 
та виду впливу інноваційної діяльності на 
зміну фінансового результату діяльності 
підприємства 

Ðис. 2. Âплив процесу трансформації соціально-трудовиõ відносин  
на результати, які õарактеризують інноваційну діяльність

Джерело: складено автором на основ³ [7; 8; 9, с. 141]
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ïîêàзíèêè òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³ä-
íîñèí).

3. Îö³íêà òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-òðóäîâèх 
â³äíîñèí íà ð³зíèх åêîíîì³÷íèх ð³âíÿх. Âèзíà-
÷åííÿ íàïðÿì³â, ÿê³ ïîòðåбóюòü àêòèâ³зàö³ї â 
ïåðшó ÷åðãó.

4. Âèб³ð òà зàïðîâàäæåííÿ íåîбх³äíèх ³íñòðó-
ìåíò³â àêòèâ³зàö³ї òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-òðóäî-
âèх â³äíîñèí.

5. Îö³íêà зì³í ó ïðîöåñ³ òðàíñфîðìàö³ї ñîö³-
àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí.

Çàïóñê òà ïðèшâèäшåííÿ òðàíñфîðìàö³ї ñîö³-
àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí äëÿ ï³äâèщåííÿ åфåê-
òèâíîñò³ ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ ìîæëèâ³ ëèшå зà 
óзãîäæåíîї ðîбîòè âñ³х ñóб’єêò³â íà ð³зíèх ð³âíÿх 
îäíî÷àñíî òà ïàðàëåëüíî. Дëÿ òîãî щîб ìåхàí³зì 
òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí зàбåз-
ïå÷óâàâ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíîї ìåòè, â³í ïîòðå-
бóє ñèñòåìàòè÷íîãî âäîñêîíàëåííÿ òà îíîâëåííÿ, 
ÿêå ìàє ðåàë³зóâàòèñÿ íà ï³äïðèєìñòâàх зà âñòà-
íîâëåíîю ïîñë³äîâí³ñòю ä³é.

Îö³íêó âïëèâó ïðîöåñó òðàíñфîðìàö³ї ñîö³-
àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí íà ðåзóëüòàòè, ÿê³ 
хàðàêòåðèзóюòü ³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü, íàâåäåíî 
íà ðèñ. 2.

Сë³ä зàзíà÷èòè, щî åфåêòè ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëü-
íîñò³ ì³æ ñîбîю âзàєìîïîâ’ÿзàí³. Òàê, åêîíîì³÷í³ 
ðåзóëüòàòè â³ä ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ ïîâ’ÿзàí³ 

з íàóêîâî-òåхí³÷íèì, ñîö³àëüíèì òà ф³íàíñîâèì 
åфåêòàìè. Сâîєю ÷åðãîю, ðåñóðñíèé òà åêîëîã³÷-
íèé åфåêòè âèíèêàюòü óíàñë³äîê íàóêîâî-òåхí³÷-
íîãî ïðîãðåñó é îïîñåðåäêîâàíî âïëèâàюòü íà åêî-
íîì³÷íèé åфåêò â³ä ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³. Òîìó, 
íà íàшó äóìêó, â³ä óïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèх 
ïðîåêò³â äîö³ëüíî âèä³ëÿòè ш³ñòü âèä³â åфåêòó: 
åêîíîì³÷íèé, íàóêîâî-òåхí³÷íèé, ф³íàíñîâèé, 
ðåñóðñíèé, ñîö³àëüíèé òà åêîëîã³÷íèé [6].

Çàóâàæèìî, щî ìåхàí³зì òðàíñфîðìàö³ї ñîö³-
àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí ìîæå зíàéòè ïðàêòè÷íå 
зàñòîñóâàííÿ ÿê íà ð³âí³ ï³äïðèєìñòâ, îðãàí³зàö³é, 
òàê ³ íà ð³âí³ ðåã³îíó, êðàїíè зàãàëîì (òàбë. 1).

Âисновки. Îòæå, ó ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ ñфîð-
ìóëüîâàíî ìåòîäîëîã³÷í³ зàñàäè ðîзðîбëåííÿ 
ìåхàí³зìó òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³ä-
íîñèí з óðàхóâàííÿì ñïåöèф³÷íèх îñîбëèâîñòåé 
â³äíîñèí ó ñфåð³ ïðàö³ òà ãëîбàëüíèх òåíäåíö³é. 
Âèîêðåìëåíî îñíîâí³ ñêëàäíèêè ìåхàí³зìó òà ïðî-
öåñ éîãî фóíêö³îíóâàííÿ. Дîñë³äæåíî âïëèâ ïðî-
öåñó òðàíñфîðìàö³ї ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí 
íà ðåзóëüòàòè, ÿê³ хàðàêòåðèзóюòü ³ííîâàö³éíó 
ä³ÿëüí³ñòü. Ðîзðîбëåíèé ìåхàí³зì òðàíñфîðìàö³ї 
ñîö³àëüíî-òðóäîâèх â³äíîñèí ñòâîðюâàòèìå óìîâè 
äëÿ ïîñèëåííÿ òðàíñфîðìàö³éíèх ïðîöåñ³â, ÿê³ 
ñïðèÿòèìóòü ï³äâèщåííю åфåêòèâíîñò³ ³ííîâà-
ö³éíîї ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ зàбåзïå÷óâàòèìå éîãî 
êîðèñòóâà÷àì åêîíîì³÷íèé òà ñîö³àëüíèé åфåêòè.

Òàбëèöÿ 1
Практичне значення реалізації меõанізму трансформації соціально-трудовиõ відносин

Ñуб’єкти меõанізму трансформації 
соціально-трудовиõ відносин Åкономічний ефект від використання Ñоціальний ефект від використання

Уñ³ îðãàíè äåðæàâíîї âëàäè, ì³í³ñòåð-
ñòâà é â³äîìñòâà

зðîñòàííÿ äîхîä³â бюäæåòó êðàїíè, 
щî äàñòü зìîãó зб³ëüшèòè âèäàòêè 
íà îхîðîíó зäîðîâ’ÿ, îбîðîíó êðàїíè, 
îñâ³òó òà ³í. 

зìåíшåííÿ бåзðîб³òòÿ; зì³íè â îñâ³ò-
íüî-ïðîфåñ³éíîìó ðîзâèòêó; àêòèâ³зà-
ö³ÿ ³ííîâàö³éíèх ïðîöåñ³â; ðîзâèòîê 
ñîö³àëüíîãî ïàðòíåðñòâà

Ðåã³îíàëüí³ îðãàíè âëàäè

зðîñòàííÿ äîхîä³â бюäæåòó ðåã³îíó, 
щî äàñòü зìîãó ³íâåñòóâàòè êîшòè â 
ðåã³îíàëüí³ ïðîãðàìè ðîзâèòêó ìàëîãî 
³ ñåðåäíüîãî б³зíåñó

зìåíшåííÿ бåзðîб³òòÿ; зì³íè â îñâ³ò-
íüî-ïðîфåñ³éíîìó ðîзâèòêó; ðîзâèòîê 
ñîö³àëüíîãî ïàðòíåðñòâà

Âëàñíèêè, êåð³âíèêè, ³íш³ ïîñàäîâ³ 
îñîбè ï³äïðèєìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³-
зàö³é

зðîñòàííÿ äîхîäó íà ð³âí³ ï³äïðèєì-
ñòâà, зìåíшåííÿ ìàòåð³àëüíèх âèòðàò 
íà ïåðñîíàë

ïîë³ïшåííÿ ïðîфåñ³éíîãî ðîзâèòêó; 
àêòèâ³зàö³ÿ ³ííîâàö³éíèх ïðîöåñ³â

Íàóêîâ³ óñòàíîâè
äîäàòêîâ³ äæåðåëà äîхîäó, ìîæëèâ³ñòü 
³íâåñòóâàííÿ â ìàòåð³àëüíî-òåхí³÷íó 
бàзó

ïîë³ïшåííÿ ïðîфåñ³éíîãî ðîзâèòêó; 
зб³ëüшåííÿ ìîæëèâîñòåé äëÿ зàéíÿ-
òîñò³

Íàéìàí³ ïðàö³âíèêè äîäàòêîâ³ äæåðåëà äîхîäó, ìîæëèâ³ñòü 
зàîщàäæóâàòè, ³íâåñòóâàòè òà ³í.

зб³ëüшåííÿ ìîæëèâîñòåé äëÿ зàéíÿ-
òîñò³; ïîë³ïшåííÿ ïðîфåñ³éíîãî ðîзâè-
òêó òà ìîæëèâ³ñòü ïîєäíàííÿ «ä³ì – 
ðîбîòà», «íàâ÷àííÿ – ðîбîòà»

Êîíñàëòèíãîâ³ êîìïàí³ї, íåзàëåæí³ 
êîíñóëüòàíòè

äîäàòêîâ³ äæåðåëà äîхîäó, ìîæëèâ³ñòü 
ðîзшèðåííÿ ñфåðè ä³ÿëüíîñò³

зб³ëüшåííÿ ìîæëèâîñòåé äëÿ зàéíÿ-
òîñò³; ïîë³ïшåííÿ ïðîфåñ³éíîãî ðîз-
âèòêó
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МÅХÀÍÈЗМ ÒÐÀÍÑФÎÐМÀÖÈÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÒÐÓÄÎÂЫХ ÎÒÍÎШÅÍÈЙ  
Â ÓÑËÎÂÈЯХ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎЙ ЭÊÎÍÎМÈÊÈ

Ðезюме
Â ñòàòüå ñфîðìóëèðîâàíы ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâы ðàзðàбîòêè ìåхàíèзìà òðàíñфîðìàöèè ñîöèàëüíî-
òðóäîâых îòíîшåíèé ñ ó÷åòîì ñïåöèфè÷íых îñîбåííîñòåé îòíîшåíèé â ñфåðå òðóäà è ãëîбàëüíых òåí-
äåíöèé. Âыäåëåíы îñíîâíыå ñîñòàâëÿющèå ìåхàíèзìà è ïðîöåññ åãî фóíêöèîíèðîâàíèÿ. Иññëåäîâàíî 
âëèÿíèå ïðîöåññà òðàíñфîðìàöèè ñîöèàëüíî-òðóäîâых îòíîшåíèé íà ðåзóëüòàòы, êîòîðыå хàðàêòåðè-
зóюò èííîâàöèîííóю äåÿòåëüíîñòü.
Êлючевые слова: òðàíñфîðìàöèÿ ñîöèàëüíî-òðóäîâых îòíîшåíèé, èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü, ìåхà-
íèзì.
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Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MECHANISM OF TRANSFORMATION OF THE SOCIAL AND LABOUR RELATIONS  
IN THE INNOVATION ECONOMY

Summary
Methodological bases of development of the mechanism of transformation of the social and labour relations 
taking into account specific features of the relations in the sphere of work and global tendencies are 
formulated. The main components of the mechanism and process of its functioning are allocated. An influence 
of the process of transformation of the social and labour relations on results, which characterize innovative 
activities, is researched.
Key words: transformation of the social and labour relations, innovative activity, mechanism.


