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Мета лекції: розкрити сутність та надати характеристику 
організаційним аспектам механізму функціонування 
соціально-трудових відносин

Завдання :

дослідити механізм функціонування системи 
соціально-трудових відносин 

розглянути методи та механізм регулювання СТВ

вивчити сутність та складові соціального захисту

розглянути концепцію гідної праці та її індикатори

дослідити сутність людського капіталу та
інвестиції в людський капітал



1) Елементи механізму функціонування системи соціально-трудових відносин 
2) Методи регулювання соціально-трудових відносин. 
3) Поняття соціального захисту
та його основні напрями у сфері праці
4) Якість трудового життя як критерій 
розвинутості соціально-трудових відносин
5) Людський капітал 

Питання до вивчення теми:

Питання для самостійного розгляду:

Визначте критерій оцінки соціально трудових відносин.
Як вимірюється показник « якість трудового життя»?

Охарактеризуйте основні види інвестицій у людський капітал.  
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Питання 1 Елементи механізму функціонування системи
соціально-трудових відносин

Сутність поняття «механізм»



Складові механізму функціонування соціально-трудових відносин 



Форми існування соціально-трудових відносин. 



Види та рівні регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві

Рівні регулювання Види регулювання 

Державне (адміністративне) Договірне 

Макроекономічний 
(національний) 

Акти законодавства Генеральна угода і рішення 
національних органів 
партнерства 

Мезоекономічний (галузевий) Акти центральних органів 
виконавчої влади (постанови, 
розпорядження, накази 
Кабінету Міністрів, 
Міністерства праці) 

Галузева угода і рішення 
галузевих органів 
соціального партнерства 

Мезоекономічний 
(територіальний) 

Державно-комунальне 
регулювання на основі рішень 
органів державної влади й 
місцевого самоврядування 

Регіональні угоди і рішення 
територіальних органів 
соціального партнерства 

Мікроекономічний (рівень 
підприємства) 

Адміністративне регулювання 
через рішення власника або 
уповноваженого ним органу: 
накази, розпорядження, 
інструкції й ін. 

Колективний договір, 
консультації, переговори



Основною метою функціонування механізму соціально-трудових відносин 
є підвищення рівня соціально-економічного розвитку кожного регіону 
країни, яке забезпечується внаслідок активізації діяльності суб'єктів 
господарювання: населення, держави та підприємств. 



Система заходів суспільного і державного регулювання соціально-трудових відносин



На рівні держави трудові відносини регулює 
Кодекс законів про працю України (КЗпП), який 
було введено в дію 1 червня 1972 р. 

Цей Кодекс регулює, в першу чергу, зміст, 
виникнення і припинення трудових відносин, 
права і обов'язки сторін трудової угоди, 
винагороди, відпустки і звільнення, прийняття на 
роботу, працю жінок і неповнолітніх, вирішення 
трудових спорів. 

Рішення Кодексу застосовуються в усіх випадках 
трудових відносин, якщо конкретні нормативи не 
передбачають іншого.



На рівні підприємства трудові відносини 
регулюються трудовим договором, тобто 
угодою між працівником і власником (або 
уповноваженим ним органом чи особою). 

Відповідно до статті 21 КЗпП України Трудовий договір є угода між 
працівником і власником підприємства, установи, організації або 
уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою 
працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією 
угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а 
власник підприємства, установи, організації або уповноважений 
ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати 
працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 
необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про 
працю, колективним договором і угодою сторін.



Трудовим договором передбачені зобов'язання сторін:

працівника — виконувати ту роботу, яку визначено цим
договором, дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку;
власника (або уповноваженого ним органу чи особи) —
виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати
умови праці, які є необхідними для виконання роботи і
передбачені законодавством про працю, колективним
договором.

Трудовий договір може бути:
— безстроковим, що укладається на невизначений 
строк;

— на визначений строк, встановлений за погодженням 
сторін;

— таким, що укладається на час виконання певної 
роботи. 



http://www.kadrovik.ua/normativna_baza

Укладення трудового 
договору оформлюється 
наказом або 
розпорядженням 
роботодавця про 
зарахування працівника 
на роботу. 
Форма наказу про 
зарахування на роботу 
(форма № П-1) 
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом 
Держкомстату України від 
5.12.2008 № 489 



На підставі підписаного наказу (розпорядження) про 
прийом на роботу відділом кадрів 

 заповнюється "Особова картка" (форма № П-2),
 робиться відповідний запис у трудовій книжці
а бухгалтерією відкривається особовий рахунок.

На кожному підприємстві ведеться Книга наказів (розпоряджень) про прийом,
переведення і звільнення з роботи працівників, які працюють за трудовим
договором. Книга має бути прошита, пронумерована, скріплена печаткою і
підписом керівника.



Трудова книжка – це основний документ про трудову діяльність працівника, який 
підтверджує страж роботи, а також дає змогу власнику при прийнятті на роботу мати 

уяву про досвід роботи працівника. 
Питання щодо ведення трудових книжок, їх зберігання, виготовлення, постачання і 
облік регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 

301 „Про трудові книжки працівників" та Інструкцією про порядок ведення трудових 
книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства 
юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 

1993 р. № 58, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за 
N 110. 

Чинним законодавством на працівників покладається обов’язок при прийнятті на 
роботу подати власнику чи уповноваженому ним органу належно оформлену трудову 

книжку, а на власника – забезпечити ведення трудових книжок. 



Пунктом 7 ст.65 Господарського кодексу України визначено, що на 
всіх підприємствах, які використовують найману працю, 
між власником або уповноваженим ним органом і трудовим 
колективом або уповноваженим ним органом повинен 
укладатися колективний договір, яким регулюються 
виробничі, трудові та соціальні відносини трудового 
колективу з адміністрацією підприємства.

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, 
прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, 
трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів 
трудящих, власників та уповноважених ними органів на підприємствах, 
установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, 
які використовують найману працю і мають права юридичної особи. 



У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін 
щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних 
відносин, зокрема:

— зміни в організації виробництва і праці;
— забезпечення продуктивної зайнятості;
— нормування й оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів 

заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, 
премій та ін.);

— встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
— участі трудового колективу у формуванні, розподілі й використанні 

прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);
— режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
— умов і охорони праці;
— забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного 

обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників, 
гарантій діяльності профспілок чи інших представницьких органів 
працівників;

— умов регулювання фондів оплати праці та встановлення 
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

Колективні договори реєструються місцевими органами державної 
виконавчої влади; строк реєстрації — два тижні.



Управління соціально-трудовим механізмом
необхідно розглядати як циклічний процес, 
який складається з конкретних видів 
управлінських робіт за допомогою 
спеціалізованих прийомів та засобів —
функцій управління. 

Як функції соціально-трудового механізму
виділено: 

- планування, 
- організацію, 
- мотивацію 
- контроль.



• Стратегічне планування передбачає формування 
довгострокових, на 5—10 років, програм та шляхів її 
реалізації. Кожна програма включає низку підрозділів, 
зміст яких базується на поставлених завданнях, а 
саме: зайнятість населення, соціальна політика 
держави, розмір добробуту населення, підтримка 
перспективних підприємств та ін.

• Тактичне планування є комплексом дій 
короткострокового характеру для досягнення 
генеральної мети як регіонів, так і держави —
розвиток соціально-економічної сфери. 

Особливу роль при плануванні відіграє прогнозування 
припливу та відпливу грошових надходжень, тобто 
співвідношення витрат на підтримку підприємств та 
соціальний захист населення і розміру грошових 
надходжень до бюджету. При цьому враховуються 
розвиток соціальної інфраструктури регіону та рівень 
життя населення.



Функція організації забезпечує впорядкування економічної, 
соціально-психологічної та правової сторін реалізації програм 
соціально-трудових відносин у державі, регіоні. Ця функція 
спрямована на виокремлення уповноважених органів, на яких 
покладена відповідальність за ефективну реалізацію розроблених 
програм.

Функція мотивації передбачає комплекс дій щодо стимулювання 
активізації діяльності суб'єктів господарювання — держави, 
підприємств та населення. Перелік таких дій також закладено в 
основу програм соціально-економічного розвитку регіону та 
держави.

Управлінський контроль здійснюється у поєднанні з процесом 
стратегічного планування. Основними завданнями контролю є;

— спостерігання за досягненням стратегічних цілей;
— вжиття заходів при виявленні відхилень від поставленої мети.

Реалізація цих функцій здійснюється за допомогою значної кількості 
методів. 



Важливе місце у механізмі функціонування системи 
соціально-трудових відносин займає визначення 
його ефективності. 

Функціонування вище згаданого механізму 
вважається ефективним, якщо він забезпечує:

— підвищення ділової активності населення та 
збільшення їх реальних доходів;

— відкриття нових об'єктів бізнесу;
— оновлення та працездатність підприємств, які 

опинились у кризовому стані;
— збільшення обсягів надходжень до дохідної 

частини бюджету від суб'єктів господарювання 
тощо.



- нормативно-правові;
- програмно-цільові;
- адміністративно-розпорядчі;
- організаційно-

впорядкувальні;
- договірні;
- погоджувально-арбітражні, 

посередницькі, примирні;
- партисипативні.

Питання 2 Методи регулювання соціально-трудових відносин 



Нормативно-правові методи є результатом нормотворчої діяльності держави (органів 
законодавчої, виконавчої влади та місцевого самоврядування). Ця форма регулювання 
соціально-трудових відносин передбачає застосування норм, що містяться в законах, 
постановах уряду, указах Президента, інших нормативних актах, які затверджуються 
органами державної влади та місцевого самоврядування.

Програмно-цільові методи передбачають розроблення й застосування програм у 
соціально-трудовій сфері, які залежно від рівня реалізації поділяються на національні, 
регіональні (територіальні), галузеві та програми виробничого рівня (підприємств, 
організацій). Так, на національному рівні в Україні розробляються та реалізуються 
програми зайнятості, соціальної політики, розвитку і використання трудового 
потенціалу, боротьби з бідністю та багато інших.

Адміністративно-розпорядчі та організаційно-впорядкувальні методи застосовуються 
переважно на рівні підприємств й організацій та покликані регламентувати 
взаємовідносини в системі: роботодавець — адміністрація; адміністрація — наймані 
працівники; керівник – підлеглі працівники, а також взаємовідносини між 
працівниками, які пов’язані різними формами поділу та кооперації праці. Застосування 
цих методів на практиці передбачає розроблення організаційних регламентів 
(оргпроектів), положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій, графіків 
робочого часу й відпочинку тощо.

Суть договірних методів, що використовуються в соціально-трудовій сфері, пов’язана з 
проведенням консультацій, переговорів між соціальними партнерами та укладенням 
системи угод і договорів на різних рівнях соціально-трудових відносин. Використання 
цих методів -– основа функціонування соціального партнерства.

Застосування погоджувально-арбітражних, посередницьких, примирних методів має на 
меті запобігати трудовим конфліктам та залагоджувати їх без соціальних потрясінь і 
руйнівних процесів.

Використання партисипативних методів передбачає запровадження сучасних форм і 
методів участі найманих працівників в управлінні виробництвом, у прийнятті та 
реалізації організаційно-управлінських нововведень.



Питання 3 Поняття соціального захисту
та його основні напрями у сфері праці 

Сутність соціального захисту 



Соціальний захист як система 



Соціальні інститути соціального захисту населення 



Види соціальних гарантій. 

Напрями соціального захисту. 



Мета, принципи, функції та форми соціального захисту 



Питання 4 Якість трудового життя як критерій 
розвинутості соціально-трудових відносин

Поняття «якості життя» та фактори, що на нього впливають 



Показники для оцінювання якості життя 



Показники для оцінки якості людського життя 



Сутність якості трудового життя та основні положення Концепції якості трудового життя. 



Гідна праця: Концепція та показники 



Рівні та показники для оцінки якості трудового життя 



ООН установила черту бедности. Показатели 
украинцев в 4 раза меньше

В соответствии со стандартами ООН в мире 
установлена черта бедности на уровне 5 долларов в 
день. В Украине в соответствии с законодательством 
прожиточный минимум составляет 1,8 доллара в 
день, то есть более, чем в 3 раза меньше 
установленных норм.

В частности, по международным нормам бедность 
наступает за чертой, если человек располагает в 
месяц суммой менее 150 долларов (учитывая не 
только питание, а и расходы на коммунальные 
платежи, проезд и тд). В Украине официальный 
прожиточный минимум — 1176 грн. В соответствии к 
официальному курсу НБУ это 55 долларов.



Сутнісні характеристики людського капіталу 

Питання 5 Людський капітал



Рівні людського капіталу 



Властивості людського капіталу 



Єдність фізичного та людського капіталу 



Відмінність фізичного та людського капіталу 



Сутність та джерела інвестицій у людський капітал 



Класифікація інвестицій у ЛК 




