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ЛЕКЦІЯ 3



Мета лекції: розкрити сутність та надати характеристику 
соціально-трудовим відносинам як системі 

Завдання :

розкрити сутність соціально-трудових відносин (СТВ);

охарактеризувати СТВ та їх складові;

розглянути СТВ як систему;

визначити типи СТВ та їх розвиток;

вивчити методи регулювання СТВ.



1) Загальна характеристика соціально-трудових відносин 
2) Соціально-трудові відносини як система 
3) Типи соціально-трудових відносин 
4) Розвиток СТВ 

Питання до вивчення теми:

Питання для самостійного розгляду:

Наведіть основні принципи формування соціально - трудових відносин. 
Поясність сутність принципів патерналізму і субсидіарності 

Наведіть особливості соціально - трудових відносин на різних 
етапах трудового життя людини 

Охарактеризуйте чинники, що впливають на формування 
та розвиток соціально - трудових відносин 



Структурно-логічна схема змісту теми 3
«Соціально-трудові відносини як система»
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Література



Питання 1 Загальна характеристика соціально-трудових відносин



Комплексна характеристика соціально-трудових відносин передбачає 
з’ясування сутності таких категорій, як сторона, суб’єкт, предмет 
відносин у соціально-трудовій сфері, їхніх типів та рівнів тощо. 

У сукупності ці елементи та відносини, що їх відображають, утворюють 
систему соціально-трудових відносин. 

Соціально-трудові відносини – це сукупність економічних, 
соціально-психологічних, адміністративних та правових 
методів і норм, спрямованих на включення робочої сили в 
процес праці та її відтворення на основі ринкових механізмів –
попиту, пропозиції, ринкової ціни. 

Соціально-трудові відносини – це комплекс взаємовідносин 
між найманими працівниками та роботодавцями в умовах 
ринкової економіки,націлених на забезпечення високого рівня 
та якості життя людини, колективу й суспільства в цілому. 



Соціально-трудові відносини в різних науках 



Характер соціально-трудових відносин 



Ознаки класифікації та види соціально-трудових відносин 



Питання 2 Соціально-трудові відносини як система

Соціально-трудові відносини як система мають дві 
форми існування: 

- перша – фактично соціально-трудові відносини, які 
функціонують на об’єктивному та суб’єктивному 
рівнях; 

- друга – соціально-трудові відносини, які 
відображають проекцію соціально-трудових 
відносин на інституціональний, законодавчий та 
нормотворчий рівні. 



Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. - К.: Знання, 2004. - 535 с



Структура системи соціально-трудових відносин



Елементи системи соціально-трудових відносин 



Соціально-трудові відносини: їх сторони та суб’єкти 

Провідними складовими системи соціально-трудових відносин є їх сторони і суб’єкти. І сторонами, і 
суб’єктами соціально-трудових відносин називають найманих працівників, роботодавців і державу.
Відмінність між цими поняттями полягає в тому, що сторони соціально-трудових відносин є 
носіями первинного права у цих відносинах, а суб’єкти можуть володіти як первинними, так і 
делегованими первинними носіями правами.

Сторони СТВ

Наймані працівники

Роботодавці

Держава 

Суб’єкти СТВ

Об’єднання
найманих працівників

Об’єднання
роботодавців

Органи місцевого 
самоврядування

Органи 
виконавчої влади

Первинні
носії 

прав та 
інтересі

в



Групи суб’єктів соціально-трудових відносин

Перша група – це первинні носії прав та інтересів (наймані працівники, 
роботодавці, держава, місцеве самоврядування).

Друга група – це представницькі організації та їхні органи, які є носіями 
делегованих повноважень (об’єднання роботодавців, професійні спілки, 
органи влади й управління).

Третя група – органи, через які реалізується соціальний діалог (Національна 
рада соціального партнерства, інші постійні або тимчасові органи в галузях, 
регіонах, на підприємствах чи організаціях). 

Четверта група – це органи, покликані мінімізувати наслідки можливих 
конфліктів, попереджувати загострення соціально-трудових відносин 
(примирні, посередницькі структури, незалежні експерти, арбітри тощо), а 
також навчальні, інформаційні, консультативні та інші формування.



Мета й напрями діяльності профспілок 



Місце держави в системі соціально-трудових відносин 

Роль держави у соціально-трудових відносинах полягає у тому, що найчастіше 
вона виконує законотворчу функцію, формує та удосконалює на основі або з 
врахуванням Конвенцій та Рекомендацій МОП, інших міжнародних трудових норм, 
згідно з національними умовами та практикою національне законодавство і 
правила здійснення соціального партнерства між державними органами, 
організаціями роботодавців та найманими працівниками. Ратифікує міжнародні 
трудові норми, захищає права всіх категорій працівників. Держава може 
виступати: ініціатором, регулятором, арбітром, посередником у процесі 
проведення соціального діалогу та колективних переговорів.



Роботодавець як суб’єкт соціально-трудових відносин – це людина, яка 
працює самостійно та постійно наймає для здійснення трудового процесу 
одного або декількох працівників. Здебільшого роботодавець є власником 
засобів виробництва. Однак, у господарській практиці України 
роботодавцем вважається і керівник у державному секторі економіки, який 
наймає працівників за договором, хоча і сам є найманим працівником 
держави та не володіє засобами виробництва.

Найманий працівник – це громадянин, який уклав трудову угоду (як правило у 
письмовій формі) з роботодавцем, керівником підприємства (організації) або 
уповноваженим ним органом, згідно з якою працівник зобов’язується виконувати 
роботу, обговорену в угоді, у відповідності з вимогами внутрішнього розпорядку, а 
власник підприємства (організації) або уповноважений ним орган зобов’язується 
виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для 
виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та 
угодою сторін. Найманим працівником – суб’єктом соціально-трудових відносин –
може виступати як окремий працівник, так і група працівників, які відрізняються 
становищем у соціально-професійній структурі, направленістю інтересів, мотивацією 
праці та іншими ознаками.

Основою групових та індивідуальних відмінностей є: вік, стать, стан здоров’я, 
освіта, професійна, посадова, галузева приналежність.



Рівні соціально-трудових відносин 



соціально-трудові відношення можуть підрозділятися на дво-, трьо- і багатобічні

Класифікація соціально-трудових відношень по суб'єктах

індивідуальні колективні

взаємодія одного 
робітника з роботодавцем

коли роботодавці і робітники
взаємодіють між собою

змішані



Відповідно до соціально-економічного простору, у якому взаємодіють суб’єкти в сфері праці, та враховуючи 
персоніфікацію цих суб’єктів прийнято розрізняти рівні реалізації СТВ. 

Їх  регулювання на різних рівнях відбувається через:
Міжнародний (глобальний)
Національний (макроекономічний):
а) державне регулювання – через акти законодавства;
б) договірне регулювання – через Генеральну угоду і рішення органів соціального партнерства.

Галузевий:
а) державне регулювання – через акти центральних органів виконавчої влади;
б) договірне регулювання – через галузеві колективні угоди і рішення галузевих органів соціального партнерства.

Територіальний (регіональний):
а) державно-комунальне регулювання – через рішення органів виконавчої влади й місцевого самоврядуванн

б) договірне регулювання – через регіональні угоди і рішення територіальних органів соціального партнерства.
Виробничий (мікроекономічний, підприємства):
а) адміністративне регулювання – через рішення власників і уповноважених ними органів;
б) договірне регулювання – через колективний договір, консультації, переговори, індивідуальний трудовий 

договір.

робітник — робітник; 
робітник — роботодавець; 
профспілка-роботодавець; 
роботодавець — держава; 
робітник — держава; 
тощо. 

Взаємозв'язки між суб'єктами соціально-трудових відношень виникають на 
різних рівнях:



Предмети соціально-трудових відносин визначаються цілями, досягти яких 
прагнуть люди на різних етапах діяльності. Для кожного рівня і типу 
соціально-трудових відносин є специфічні предмети та взаємозв’язки між 
ними.

Поняття предмета СТВ та його основні блоки 



Предметами соціально-трудових відносин на виробничому
(мікроекономічному) рівні, наприклад, між найманими 
працівниками та роботодавцями може бути кадрова політика, 
яка включає весь спектр діяльності організації з управління 
персоналом і (або) її окремі елементи: атестація кадрів, 
економічне зростання підприємства (організації), контроль та 
аналіз трудової діяльності, організація праці, оцінка 
ефективності праці, нормування праці, трудові конфлікти та їх 
розвиток, трудова мотивація.

Предметами соціально-трудових відносин на індивідуальному 
рівні є сторони трудового життя людини: трудове 
самовизначення, фахова орієнтація; професійне навчання; найм 
та звільнення; соціально-професійний розвиток, фахова 
підготовка та перепідготовка; підвищення кваліфікації, якість 
праці; оцінка праці, винагорода за працю; трудова активність.



Предметами соціально-трудових відносин на територіальному рівні є
спільні для економічно активного населення адміністративної одиниці трудові 
проблеми, наприклад, створення нових робочих місць, підтримка місцевих 
виробників, рівень професійної підготовки працівників, стан соціальної 
інфраструктури регіону, покращення екологічної ситуації та ін.

Предметами соціально-трудових відносин на галузевому рівні є специфічні 
питання конкретної галузі. Це може бути нормування праці; встановлення для 
підприємств галузі мінімальних гарантій заробітної плати відповідно до 
кваліфікації та мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням 
специфіки виробництва; забезпечення належних умов праці; встановлення 
мінімальних соціальних гарантій і пільг та ін.

Предметами соціально-трудових відносин на національному 
(макроекономічному) рівні є основні принципи і норми реалізації соціально-
економічної політики і трудових відносин, зокрема щодо гарантій праці й 
забезпечення продуктивної зайнятості; державного протекціонізму на ринку 
праці; створення сприятливих умов для підприємницької діяльності; 
підтримка національного виробника; забезпечення мінімальних гарантій в 
оплаті праці та інших мінімальних соціальних гарантій; забезпечення 
соціального страхування; збереження навколишнього природного 
середовища тощо.



Предмети соціально-трудових відносин обумовлені основними блоками 
проблеми

зайнятість

організація та 
ефективність праці 

винагорода за працю

соціальний захист 
працівників

визначає можливості забезпечення людей 
засобами існування, а також
реалізацію індивідуальних здібностей.

пов’язаний з характером взаємовідносин у виробничих
колективах, можливостями розвитку людини 

у процесі трудової діяльності, необхідністю 
економічного зростання підприємства (організації).

пов’язаний з умовами праці, 
процесами заміщення витрат робочої сили

служить для реалізації конституційних прав 
громадян у сфері державних соціальних 
гарантій, соціального страхування, пенсійного 
забезпечення та ін

Предмет соціально-трудових відносини має організаційно-правове 
закріплення, юридичною формою якого є договори та угоди різних рівнів, 
котрим передують переговори.



Як предмет індивідуальних відносин у сфері праці виступають певні сторони 
трудового життя працівників. 

Предметом колективних (групових) соціально-трудових відносин на рівні 
підприємства в цілому виступають як складові кадрової політики – оплата 
праці, оцінка персоналу, атестація кадрів, планування кар’єри, ротація 
персоналу, розвиток персоналу тощо, — так і інші питання соціально-
економічного спрямування, вирішення яких прямо чи побічно впливає на 
якість трудового життя – розвиток соціально-побутової сфери, охорона 
довкілля тощо.

В узагальненому вигляді складовими предмета відносин, що аналізуються, є:
- соціально-трудові відносини зайнятості;
- соціально-трудові відносини, пов’язані з правилами внутрішнього 
розпорядку;
- соціально-трудові відносини, пов’язані з охороною та умовами праці;
- соціально-трудові відносини, що виникають у зв’язку з розвитком персоналу 
(підвищенням кваліфікації, перепідготовки тощо);
- соціально-трудові відносини, пов’язані з організацією індивідуальної та 
колективної праці;
- соціально-трудові відносини у зв’язку з оцінюванням індивідуальних 
якостей і результатів роботи;
- соціально-трудові відносини, що виникають у зв’язку з оцінюванням 
індивідуальних якостей і результатів роботи;
- соціально-трудові відносини, що виникають у зв’язку з винагородою за 
послуги робочої сили;
- соціально-трудові відносини, пов’язані з дотриманням норм трудового 
законодавства та угод і договорів ;
- соціально-трудові відносини з інших питань трудового життя [3].



Питання 3 Типи соціально-трудових відносин 

Соціально-трудові відношення в залежності від способу їх регулювання, 
методів вирішення проблем класифікують по типах



.
Тип соціально-трудових відношень визначається 

їх характером, а саме тим, яким конкретно 
способом приймаються вирішення в соціально-
трудовій сфері. 

Важливу роль у формуванні типів соціально-
трудових відношень грають принципи рівності 
або нерівності прав і можливостей суб'єктів 
соціально-трудових відношень. Від того, якою 
мірою і яким способом комбінуються ці базисні 
принципи, залежить певний тип соціально-
трудових відношень й інші принципи, що його 
визначають.



Патерналізм - значною мірою регламентації соціально-трудових 
відносин зі сторони держави або керівництва підприємства. Це від 
"батьківської турботи" держави про потреби населення або 
адміністрації підприємства про його працівників.

Партнерство - здійснення захисту своїх інтересів суб'єктами соціально-
трудових відносин і їх самореалізація в політику погодження, 
взаємних пріоритетів.

Конкуренція характеризується взаємоповагою, досконалістю відносин 
між людьми або колективами.

Солідарність представляє загальну відповідальність і взаємну допомогу, 
основану на спільності інтересів групи людей.

Субсидіарність означає прагнення людини до особистої відповідальності 
за досягнення своїх цілей і своїх дій при рішенні соціально-трудових 
проблем.

Дискримінація - це незаконне обмеження прав суб'єктів соціально-
трудових відносин. Дискримінація може виражатися по віку, расі, 
національності, статі, конфесії та ін. ознаках, а також дискримінація 
може проявлятися і при виборі професії, поступлення на навчання до 
навчального закладу, просування по службі, оплаті праці, звільненні.

Конфлікт - є крайньою мірою протиріччя в соціально-трудових 
відносинах. Найбільшими формами прояву трудових конфліктів є: 
трудові спори, страйки, масові звільнення (локаути).



Конструктивними можуть бути відносини співробітництва, 
взаємодопомоги, конкуренції, які організовані так, щоб 
сприяти досягненню позитивних результатів. 

Деструктивні взаємовідносини виникають тоді, коли 
загальна направленість інтересів співробітників і 
соціальних груп не відповідають цілям підприємства [6].

За характером впливу на результати економічної діяльності та якість 
життя людей соціально-трудові відносини бувають двох видів: 

конструктивними (сприяють успішній діяльності підприємства та суспільства);

деструктивними (не сприяють успішній діяльності підприємства та суспільства).



Питання 4 Розвиток соціально-трудових відносин 

Стадії розвитку соціально-трудових відносин 





Соціальна політика - це діяльність держави щодо створення та 
регулювання соціально-економічних умов життя суспільства, усунення 
негативних наслідків функціонування ринку, забезпечення соціальної 
справедливості й соціально-політичної стабільності у країні. 

Способом реалізації соціальної політики є система соціального захисту і 
соціальних гарантій. 



Під соціальною політикою розуміють стратегічний соціально-
економічний напрям, вибраний країною для всебічного розвитку 
громадян, який забезпечує пристойний рівень та умови їх життя і 
праці.

Соціальна політика є системою правових, організаційних, 
регуляторно-контрольних дій держави з метою узгодження 
соціальних цілей з цілями економічного розвитку. 

Соціальна політика — це складова загальної політики, втілена в 
соціальні програми та різноманітні заходи, спрямовані на 
задоволення потреб та інтересів людей і суспільства. 

Соціальна політика – система правових, організаційних, 
регулятивно-контрольних заходів держави з метою узгодження цілей 
соціального характеру із цілями економічного зростання.





Моделі соціальної політики та їх ознаки 

Самостійна робота



Джерело: http://kerivnyk.info/sociologia-rynku7

Фединець Н.І., Миронов Ю.Б., Гонська 
М.Р. Соціологія ринку





Елементи соціальної захищеності населення 





Система соціального захисту населення в Україні включає:

пенсії, 
допомога по безробіттю, 
допомога при народженні дитини, 
програма допомогою сім'ям з дітьми, 
державні програми дотацій і житлових субсидій, допомога на поховання, 
державна система охорони здоров'я, 
державна система освіти, 
соціальний захист осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕСб
соціальний захист учасників АТО.

Соціальний захист – система законодавчих, економічних, соціально-психологічних 
гарантій, яка надає працездатним громадянам рівні умови для покращення свого 
добробуту за рахунок особистого трудового вкладу в конкретних економічних умовах, 
а непрацездатним та соціально вразливим верствам населення – перевагу в 
користуванні суспільними фондами споживання, пряму матеріальну підтримку, 
зниження податків;



Структурно соціальний захист в Україні складається з 
таких частин:

• Державний соціальний захист; 
• Недержавне соціальне забезпечення.

Державний соціальний захист у свою чергу 
складається з 

 загальної системи соціального захисту
(загальнообов'язкове соціальне страхування та 
державна соціальна допомога), 

 спеціального соціального захисту (така форма 
соціального захисту, яка передбачає спеціальні умови 
його здійснення) та 

 додаткового соціального захисту (передбачений 
законодавством для таких категорій населення, як 
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, ветерани війни, ветерани праці …). 



Держава активно сприяє розвитку системи соціального 
захисту. Можна виділити такі методи впливу держави на 
розвиток системи соціального захисту:

• правове забезпечення соціального захисту населення, 
прийняття відповідних законодавчих та нормативних 
актів; 

• прямі державні витрати із бюджетів різних рівній на 
фінансування соціальної сфери; 

• соціальні субсидії; 
• створення мережі центрів служб зайнятості та бірж праці; 
• державні програми з вирішення конкретних соціальних 

проблем; 
• державний вплив на ціни та ціноутворення; 
• обов'язкове соціальне страхування; 
• пенсійне забезпечення; 
• соціальне партнерство. 



До таких виплат належать:
♦ допомога сім'ям з дітьми;
♦ допомога малозабезпеченим сім'ям;
♦ допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;
♦ допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з 

інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, на 
догляд за ним;

♦ субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг.

Державна соціальна допомога - це система матеріальної допомоги особам, які 
не одержують ніяких виплат по соціальному страхуванню. Виплати державної 
допомоги є адресними, тобто вони виплачуються найнужденнішим сім'ям з 
урахуванням їх матеріального стану та середньомісячного доходу.

Виплати соціальної допомоги здійснюються щомісяця за заявочним 
принципом районними управліннями праці та соціального захисту 
населення.



Соціальні послуги - комплекс заходів з надання 
допомоги особам, окремим соціальним групам, 
які перебувають у складних життєвих обставинах 
і не можуть самостійно їх подолати, з метою 
розв'язання їхніх життєвих проблем; 

З А К О Н У К Р А Ї Н И  Про соціальні послуги ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 45, ст.358 )

Основними формами надання  соціальних  послуг  є  матеріальна допомога та 
соціальне обслуговування.      

Матеріальна допомога   надається  особам,  що  знаходяться  у складній життєвій 
ситуації,  у вигляді  грошової  або  натуральної допомоги:  продуктів  харчування,  
засобів  санітарії  і особистої гігієни,  засобів  догляду  за  дітьми,  одягу,  взуття  та  
інших предметів   першої  необхідності,  палива,  а  також  технічних  і допоміжних 
засобів реабілітації. 



Можуть  надаватися  такі   види соціальних послуг:
 соціально-побутові послуги - забезпечення    продуктами  харчування,  м'яким та твердим  

інвентарем,  гарячим  харчуванням, транспортними  послугами,  засобами малої механізації,  
здійснення соціально-побутового   патронажу,  соціально-побутової  адаптації, виклик  лікаря,  
придбання  та доставка медикаментів тощо;     

 психологічні послуги - надання   консультацій   з  питань психічного здоров'я та поліпшення 
взаємин з  оточуючим  соціальним середовищем,   застосування   психодіагностики,   спрямованої   
на вивчення  соціально-психологічних  характеристик  особистості,   з метою  її  психологічної  
корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад;     

 соціально-педагогічні послуги - виявлення   та   сприяння  розвитку  різнобічних  інтересів і 
потреб осіб,  які перебувають у  складних   життєвих   обставинах,   організація    індивідуального  
навчального,   виховного   та   корекційного  процесів,  дозвілля,  спортивно-оздоровчої, технічної  
та  художньої  діяльності   тощо,  а також  залучення  до роботи різноманітних закладів,  
громадських  організацій, заінтересованих осіб;    

 соціально-медичні послуги - консультації  щодо  запобігання  виникненню   та   розвитку  
можливих  органічних  розладів  особи,  збереження,  підтримка  та   охорона   її   здоров'я,   
здійснення  профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;     

 соціально-економічні послуги - задоволення   матеріальних  інтересів і потреб  осіб,  які  
перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,   що  реалізуються  у  формі  надання  
натуральної  чи  грошової  допомоги,  а  також  допомоги  у   вигляді   одноразових  компенсацій;    

 юридичні послуги - надання  консультацій  з  питань чинного  законодавства,  здійснення 
захисту прав  та  інтересів  осіб,  які перебувають у складних життєвих обставинах,  сприяння 
застосуванню державного примусу і реалізації юридичної  відповідальності  осіб, що  вдаються  до  
протиправних  дій  щодо  цієї  особи (оформлення правових  документів, захист прав та інтересів 
особи, інша правова допомога тощо);    

 послуги з   працевлаштування - пошук  підходящої  роботи, сприяння   у   працевлаштуванні   
та    соціальне    супроводження працевлаштованої особи;      

 інформаційні послуги - надання  інформації,  необхідної для  вирішення складної   життєвої   
ситуації   (довідкові    послуги);  розповсюдження    просвітницьких   та   культурно-освітніх   знань  
(просвітницькі  послуги);  поширення  об'єктивної  інформації  про  споживчі властивості та види 
соціальних послуг,  формування певних  уявлень   і   ставлення   суспільства   до   соціальних    
проблем  (рекламно-пропагандистські послуги);    

 інші соціальні послуги. 



Загальна схема системи соціального захисту в Україні складається з двох основних частин (в залежності від 
джерел формування коштів на їх забезпечення): 

1) загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яке формується через здійснення внесків 
роботодавців та громадян, які працюють, у відповідні фонди соціального страхування; 

2) система соціальної підтримки (допомоги, пільги, субсидії, соціальні послуги), яка в основному 
формується шляхом оподаткування та фінансується з державного бюджету 

Недержавний сектор у системі соціального захисту України представлений мало
Дж. 9



Учасники страхових відносин

Законодавча база

Система соціального страхування України

Страхування з 
тимчасової втратою 

працездатності

Пенсійне 
страхування

Медичне 
страхування

Страхування на 
випадок 

безробіття

Страхування від 
нещасного 

випадку

Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Конституція України

Про загальнообов'язкове 
державне соціальне 

страхування від нещасного 
випадку на виробництві  та 

професійного 
захворювання, які 
спричинили втрату 

працездатності

ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ
Про загальнообов'язкове 

державне соціальне 
страхування у  зв'язку з 

тимчасовою втратою 
працездатності та 

витратами, зумовленими 
похованням

Про 
страхуванн

я

Про 
загальнообов'я
зкове державне  

пенсійне 
страхування

Страховики

Про 
загальнообов'язков

е державне 
соціальне 

страхування на 
випадок безробіття

Пенсійний 
фонд

Фонд соціального 
страхування від 

нещасних випадків на 
виробництві та 

професійних 
захворювань

Фонд соціального 
страхування з 

тимчасової 
втрати 

працездатності

Фонд 
загальнообов'язковог

о державного 
соціального 

страхування на 
випадок безробіття

Про 
загальнообов’язкове 

медичне 
страхування

Фонд 
медичного 
страхування

Страхувальниками за загальнообов'язковим державним 
соціальним страхуванням є роботодавці та застраховані 

особи

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Об'єкт -
страховий 
випадок



Серед українських політиків і фахівців немає єдиної думки щодо 
змісту та співвідношення понять "соціальне забезпечення" та 
"соціальне страхування". 

Термін "соціальне забезпечення" має не таку вже й давню історію. 
Вперше він був використаний у законодавстві Сполучених 
Штатів Америки в Законі про соціальне забезпечення 1935 року. 
Пізніше Міжнародна Організація Праці (МОП) прийняла цей 
термін для постійного використання, оцінивши його, як 
"простий і доступний для розуміння всіма одного з 
всеохоплюючих виразів та найглибших сподівань людей усього 
світу".

Відповідно до кодифікації МОП сучасне розуміння терміна 
"соціальне забезпечення" як системи права включає такі 
поняття: соціальне страхування, соціальна допомога, державна 
допомога, що фінансується за рахунок податків; 
провідентційні (ощадні) фонди тощо.

Таким чином, термін "соціальне забезпечення" є ширшим
поняттям відносно терміна "соціальне страхування". Останнє 
поняття є складовою частиною першого.

http://www.pension.kiev.ua/pensref/publs/Other/soc_strah.html



Загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це система прав, 
обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що 
включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, 
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 
безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що 
формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим 
ним органом (далі - роботодавець), громадянами, а також бюджетних та інших 
джерел, передбачених законом. 

Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z980016.html

Залежно від страхового випадку є такі види загальнообов'язкового 
державного соціального страхування:
- пенсійне страхування;
- страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;
- медичне страхування;
- страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності;
- страхування на випадок безробіття;
- інші види страхування, передбачені законами України.



Загальнообов’язкове державне соціальне страхування ( 
соціальне страхування) - система прав, обов’язків і гарантій, 
яка передбачає матеріальне забезпечення, страхові виплати та 
надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок 
коштів Фонду соціального страхування України 

Види соціального страхування:
- у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
- від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі -
страхування від нещасного випадку);
- медичне;

ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1105-14



Через систему соціального страхування здійснюються такі виплати: 
• у зв'язку із загальним захворюванням;
• трудовим каліцтвом і професійним захворюванням; 
• по вагітності й пологах; 
• по догляду за хворою дитиною; 
• пенсії; 
• допомоги на поховання; 
• компенсація вартості путівок на лікування й відпочинок та ін. 

Соціальне страхування виходить за межі системи соціального забезпечення — воно розв'язує 
також завдання, пов'язані зі збереженням і відновленням здоров'я, профілактикою 
професійної захворюваності та виробничого травматизму, запобіганням безробіттю. Таким 
чином, соціальне страхування виконує як відновлювально-компенсаційну, так і охоронно-
попереджувальну функцію. 

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття (далі - страхування на випадок безробіття) -
система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріальне 
забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих 
осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України 
на випадок безробіття

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття//http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1533-14



http://www.gbb.com.ua/article/540-qqq-17-m1-11-01-2017-sotsaln-standarti-2017-roku-viznachamosya-z-rozmrami-viplat

http://chernivtsy.eu/portal/4/pro-zminy-rozmiriv-sotsialnyh-vyplat-v-2017-rotsi-93802.html

У 2017 році розміри деяких видів державної соціальної допомоги становитимуть:



Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів.
Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування (далі - солідарна система), що базується на 
засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і 
надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на 
умовах та в порядку, передбачених цим Законом.

Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування (далі - накопичувальна система 
пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів 
застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних 
недержавних пенсійних фондах - суб'єктах другого рівня системи 
пенсійного забезпечення та здійснення фінансування витрат на оплату 
договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах 
та в порядку, передбачених законом.

Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що 
базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх 
об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання 
громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених 
законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.

Пенсійне страхування - це гарантована державою система заходів щодо 
забезпечення громадян у старості, на випадок хвороби, втрати працездатності. 



- державні соціальні стандарти - встановлені законами, 
іншими нормативно-правовими актами соціальні 
норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких 
визначаються рівні основних державних соціальних 
гарантій; 

- державні соціальні гарантії - встановлені законами 
мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, 
пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, 
розміри інших видів соціальних виплат, встановлені 
законами та іншими нормативно-правовими актами, 
які забезпечують рівень життя не нижчий від 
прожиткового мінімуму; 

- соціальні норми і нормативи - показники необхідного 
споживання продуктів харчування, непродовольчих 
товарів і послуг та забезпечення освітніми, 
медичними, житлово-комунальними, 
соціально-культурними послугами; 



Соціальні гарантії - встановлені законами мінімальні розміри оплати 
праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, 
розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими 
нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від 
прожиткового мінімуму; 

Закон України «Про соціальні послуги» (ВВР), 2003, N 45, ст.358



Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального 
функціонування організму людини,збереження його здоров'я набору продуктів харчування 
(далі – набір продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів 
(далі - набір непродовольчих товарів) та мінімального набору послуг (далі - набір послуг), 
необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. 

(Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.99 р. № 966-XIV).

Прожитковий мінімум впливає на: 
• мінімальний та максимальний розмір пенсії за віком;
• державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям;
• строки та розміри виплат допомоги при народженні дитини;
• доходи, що підлягають (не підлягають) індексації;
• збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських 
операцій;
• розміри державної допомоги сім'ям з дітьми;
• виплати на випадок безробіття;
• максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок;
• розмір податкової соціальної пільги;
• довідник ознак доходів для заповнення ф. № 1ДФ;
• коефіцієнти (суми) індексації заробітної плати.  
МЕТОДИКА визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних 
соціальних і демографічних груп населення http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0347-00



Прожитковий мінімум встановлюється Верховною Радою щороку при 
затвердженні держбюджету і періодично переглядається відповідно до 
зростання індексу цін на споживчі товари та послуги. 

Мінімальні розміри заробітної плати, пенсій, а також соціальні виплати 
мають забезпечувати рівень життя не нижче прожиткового мінімуму.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SH000419.html

Прожитковий мінімум визначається нормативним 
методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також 
окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних 
і демографічних груп населення: 

- дітей віком до 6 років; 
- дітей віком від 6 до 18 років; 
- працездатних осіб; 
- осіб, які втратили працездатність. 



Соціальні і 
демографічні 

групи населення 

Розмір прожиткового мінімуму 

01.01.2016 -
30.04.2016

01.05.2016 -
30.11.2016

01.12.2016 -
31.12.2016

Діти віком до 6 років 1167 грн. 1228 грн. 1355 грн.

Діти віком від 6 до 18 
років

1455 грн. 1531 грн. 1689 грн.

Працездатні особи 1378 грн. 1450 грн. 1600 грн.

Особи, які втратили 
працездатність 

1074 грн. 1130 грн. 1247 грн.

Загальний показник 1330 грн. 1399 грн. 1544 грн.

Суми прожиткового мінімуму на 2016 рік встановлено Законом України "Про Державний бюджет 
України на 2016 рік" від 25.12.2015 р. N 928-VIII. 



Соціальні і демографічні 
групи населення 

Розмір прожиткового мінімуму 

01.01.2017 - 30.04.2017 01.05.2017 - 30.11.2017 01.12.2017 - 31.12.2017

Діти віком до 6 років 1355 грн. 1426 грн. 1492 грн.

Діти віком від 6 до 18 
років

1689 грн. 1777 грн. 1860 грн.

Працездатні особи 1600 грн. 1684 грн. 1762 грн.

Особи, які втратили 
працездатність 

1247 грн. 1312 грн. 1373 грн.

Загальний показник 1544 грн. 1624 грн. 1700 грн.

Суми прожиткового мінімуму на 2017 рік встановлено Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 р. N 1801-VIII.
Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору
продуктів харчування (далі - набір продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів (далі - набір непродовольчих товарів) та
мінімального набору послуг (далі – набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості (Закон України "Про
прожитковий мінімум" від 15.07.99 р. N 966-XIV).
До працездатних осіб належать особи, які не досягли встановленого законом пенсійного віку (Закон України "Про прожитковий мінімум" від 15.07.99 р. N
966-XIV).
До осіб, які втратили працездатність, належать особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку, особи, які досягли пенсійного віку, що дає право
на призначення пенсії на пільгових умовах, та непрацюючі особи, визнані інвалідами в установленому порядку (Закон України "Про прожитковий мінімум"
від 15.07.99 р. N 966-XIV).



Мінімальний споживчий бюджет - це вартість набору мінімальних благ 
і послуг, що відповідає прожитковому мінімуму.

Він визначається на основі споживчого бюджету, що виражає мінімальні 
фізіологічні потреби людини в продовольчих, непродовольчих товарах 
та послугах і розраховується на одного члена сім'ї по категоріях 
населення на певний період часу (рік, місяць). Склад мінімально 
необхідних товарів і послуг визначається мінімальним "споживчим 
кошиком", який також формується за категоріями споживачів.

Межа малозабезпеченості - це рівень середньодушового сукупного 
доходу, який забезпечує споживання товарів та послуг на мінімальному 
рівні, встановленому законодавством. Особи, що одержують доходи 
нижче цього рівня, вважаються малозабезпеченими.

Межа малозабезпеченості розраховується для сім'ї в цілому, виходячи з 
розміру прийнятого прожиткового мінімуму для кожного члена сім'ї, її 
розміру і складу по статі та віку. Постановами Верховної Ради залежно 
від рівня інфляції та інших економічних чинників встановлюється 
грошова величина межі малозабезпеченості.

Компенсаційні виплати - це грошова допомога, що виплачується 
окремим громадянам при настанні певних обставин, що призводять, як 
правило, до зниження їхніх доходів та добробуту. До таких обставин 
належать, зокрема, наслідки техногенних та природних катастроф.



Споживчий набір товарів (послуг) 
представників (набір) - єдиний для всіх 
регіонів країни репрезентативно 
відібраний перелік товарів та послуг, що 
найчастіше споживаються населенням.

Спожи́вчий ко́шик — набір товарів, що характеризує типовий рівень і 
структуру місячного (річного) споживання людини або сім'ї. 
Використовується для розрахунку мінімального споживчого бюджету 
(прожиткового мінімуму), виходячи із вартості споживчого кошика у 
актуальних цінах. Застосовується як база для порівняння розрахункових і 
реальних рівнів споживання. 



Поняття "споживчий кошик" не стосується розрахунку індексу споживчих цін
Роз’яснення прес-служби Держстату України 

Останнім часом деякі засоби масової інформації поширили повідомлення з приводу того, що Держстат з 2012 
року збільшить "споживчий кошик", на основі якого органи державної статистики нібито розраховують 
індекс інфляції. При цьому хибно ототожнюються поняття "споживчий кошик" та "споживчий набір".

У зв’язку з цим прес-служба Держстату, керуючись ст. 13 Закону України "Про державну статистику", яка 
надає органам державної статистики право коментувати невірне використання або тлумачення 
статистичної інформації, повторно роз’яснює.

Поняття "споживчий кошик" використовується для розрахунку прожиткового мінімуму і не має 
жодного відношення до розрахунку індексу споживчих цін (ІСЦ) (додатково див. роз’яснення від 
10.11.2011: http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2011/zmist/pr_1.htm)

Органи державної статистики розраховують ІСЦ на основі споживчого набору товарів (послуг) –
представників (так званий споживчий набір). Цей набір визначається Держстатом за узгодженням із 
зацікавленими міністерствами, відомствами, громадськими організаціями та науковими 
установами. Включення товарів (послуг) – представників до споживчого набору проводиться на підставі 
даних щодо фактичної структури грошових витрат населення. Вирішальним критерієм для включення 
до споживчого набору того чи іншого товару (послуги) є його частка в загальних грошових витратах 
домогосподарств – не менше 0,1% для продуктів харчування та 0,2% – для інших товарів і послуг. Таким 
чином, до складу споживчого набору в першу чергу входять товари та послуги, які найбільше та 
найчастіше споживають домогосподарства, незалежно від того, регулюються (встановлюються) ціни 
(тарифи) на них чи носять вільний (ринковий) характер. 

Споживчий набір переглядається раз на п’ять років із урахуванням змін на споживчому ринку та у структурі 
грошових витрат домогосподарств. Чинний на сьогодні набір затверджений у 2007 році та містить 296 
товарів і послуг (див. на сайті Держстату: http://ukrstat.org/metod_polog/metod_doc/2006/519/metod.htm).

Наразі здійснюється черговий перегляд споживчого набору, який буде розширений до 335 позицій та 
запроваджений у практику розрахунку ІСЦ із січня 2012 року. Новими товарами (послугами) –
представникам у наборі, зокрема, стануть: хліб заварний та багет, олія оливкова, ківі, капуста пекінська, 
кондиціонери, блендери, міксери, дрилі, тонометри, підготовчі курси до вступу у ВНЗ, послуги няні, 
послуги лікарень, манікюр, оренда житла, страхування особистого транспорту, миття легкового 
автомобіля, дизельне пальне, матеріали мастильні, ноутбуки, USB флеш-накопичувачі, памперси дитячі, 
годинники наручні, парасольки, засоби побутової хімії та ін.

•



Набір продуктів харчування для працездатного 
населення (кілограмів/рік на одну людину) 









Найменвання 
продукту Кількість (г)

2013-початок 
2014 (грн) 2015 (грн)

білий хліб, в день 172 1 2

Рис, в міс. 200 2 6
Гречка, міс. 90 1,2 1,7
Картопля, в міс. 7000 20 40
Яловичина, міс. 1000 45 70
Свинина, міс. 600 25 35
Кролик і баранина, в 

міс. 160 5 12

Риба, в міс. 580 15 30
Сметана, міс. 416 8 20

Наприклад, для чоловіків передбачено 1 штани на 4 роки, светр – на три роки, 1 плавки на 10 років, пара чобіт –
на п'ятирічку. Передбачено 5 пар нижньої білизни на два роки та річний запас шкарпеток з цілих 7 пар.

Жінки ж, згідно з переліком, можуть обійтися в рік всього одним бюстгальтером, трьома парами колготок, 
парою чобіт на два роки, а не на п'ять, як у чоловіків. Шапку ж належить мати одну протягом чотирьох років.

Діти, згідно з нормами споживчого кошика обділені памперсами та іграшками.





З січня по квітень - 1378 гривень, з травня по листопад -
1450 гривень, з грудня - 1600 гривень
З 1.01.2017 – 3200 грн. 

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений 
розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче 
якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником 
місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт) 

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, 
обов'язковою на всій території України для підприємств, установ, 
організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які 
використовують працю найманих працівників. 







"В январе 2017 года в странах на востоке ЕС минимальный размер 
зарплат был ниже €500 (или 15 тыс грн по курсу 30 грн за 1 
евро): Болгария (€235 или 7 050 грн), Румыния (€275 или 8 250 
грн), Латвия и Литва (€380 или 11 400 грн), Чехия (€407 или 12 
210 грн), Венгрия (€412 или 12 360 грн), Хорватия (€433 или 12 
990 грн), Словакия (€435 или 13 050 грн), Польша (€453 или 13 
590 грн) и Эстония (€470 или 14 100 грн)", - сообщил Евростат.

В пяти странах, на юге ЕС, уровень зарплат составил от €500 до 
1 тысячи евро.

Это, в частности, Португалия (€650 или 19 500 грн), Греция (€684 
или 20 520 грн), Мальта (€736 или 22 080 грн), Словения (€805 
или 24 150 грн) и Испания (€826 или 24 780 грн).

В странах, которые расположены на западе и юге ЕС, 
минимальные зарплаты выше 1 тысячи евро.

Это касается Великобритании (€1 397 или 41 910 грн), Франции
(€1 480 или 44 400 грн), Германии (€1 498 или 44 940 грн), 
Бельгии (€1 532 или 45 960 грн), Нидерландов (€1 532 или 45 
960 грн), Ирландии (€1 552 или 46 560 грн) и Люксембурга (€1 
999 или 59 970 грн).



Глобалізація економіки



Термін „глобалізація” означає взаємозалежність економік, яка виникає у 
зв’язку з обміном товарами, послугами та потоками капіталів. Глобалізація 
економіки є чинником, що регулює соціально-трудові відносини в 
сучасному світі.

Можна передбачити, що в ХХІ ст. будуть діяти ті ж тенденції у регулюванні 
трудових відносин, витоки яких було закладено наприкінці минулого 
століття. Серед них слід відзначити такі:
- під впливом глобалізації національних економік, діяльності 
багатонаціональних корпорацій та нормотворчої діяльності МОП у формі 
конвенцій та рекомендацій у розвинутих країнах і країнах, що 
розвиваються проходить уніфікація трудового законодавства;
- сама уніфікація проявляє себе перш за все на регіональному рівні, а в 
даний час у світі склалися три основні системи регулювання соціально-
трудових відносин: європейська соціальна модель; американська 
ліберальна модель; японська економічна модель, в якій поєднуються перші 
дві моделі;
- в рамках регіональних систем (моделей) розвивається диференціація 
трудового права стосовно окремих секторів економіки та категорій 
працівників.

Глобалізація економіки – процес формування системи міжнародного поділу 
праці, світової інфраструктури, світової валютної системи, міжнародної міграції 
робочої сили, швидкий зріст світової торгівлі та потоків іноземних інвестицій, 
стрімких технологічних змін [3].



Негативні наслідки глобалізації. 



Для пом’якшення негативних наслідків глобалізації світової 
економіки в соціально-трудовій сфері 86-а сесія 
Міжнародної конференції праці у Женеві 18 червня 1998 
року прийняла Декларацію МОП про основоположні 
принципи і права у сфері праці та механізм її реалізації. В 
документі зазначено чотири основні засади, яких усі 
держави-члени МОП повинні дотримуватися, а саме:
- свобода об’єднання та дійсне визнання права на ведення 
колективних переговорів;
- усунення усіх форм примусової чи обов’язкової праці;
- заборона дитячої праці;
- недопущення дискримінації у сфері праці та зайнятості.

Негативні наслідки глобалізації породжують політику 
трудового протекціонізму - захисту національних ринків 
праці.



Позитивні наслідки глобалізації 



Елементи розвитку суспільної праці та виробництва 



Розвиток суспільної праці та виробництва проявляється у формах:

• розподілу і кооперації праці;
• зростання продуктивності праці;
• заміщення живої праці капіталом під впливом зростання продуктивності праці 

в результаті НТП, фінансових факторів, особливостей національного розвитку.

У процесі формування соціально-трудових відносин на підприємствах будь-якого 
типу й організаційної форми проявляється певна єдність, оскільки соціально-
трудові відносини завжди залежать від:

1) основних характеристик соціально-трудових відносин (основних 
правових меж, загальноекономічних умов, структури та розвитку зовнішнього 
ринку праці, соціокультурного середовища, основних технічних параметрів 
продукції та устаткування);

2) стратегії розвитку організації;
3) системи робочих місць на підприємстві (організації праці, нормування, 

визначення змісту праці, режимів праці та відпочинку, робочого часу та умов 
праці);

4) кадрової політики організації (планування та залучення персоналу, 
заповнення робочих місць, оцінки роботи, кваліфікаційного росту, оплати 
праці, мотивації, соціальних пільг, компенсаційних виплат, участі у прибутках 
та ін.);

5) трудової поведінки (установок, мотивів, групових та індивідуальних норм 
поведінки, конфліктності, професійної соціалізації). 


