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ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 
 
Нагальною проблемою у будь-якій організації є необхідність 

впровадження сучасної системи стимулювання робітників, 
спеціалістів і службовців у результатах праці, яка сприяє 
раціональному витрачанню коштів на зарплату, дотриманню 
встановлених співвідношень між зростанням продуктивності 
праці та середньої зарплати. Розвиток соціально-трудових 
відносин у суспільстві відбувається під впливом певної кількості 
факторів, які обумовлені історичним, економічним, 
соціокультурним і політичним змістом. Серед значимих факторів 
можна віднести особливості соціальної політики, глобалізацію 
економіки, розвиток суспільної праці і виробництва. Під 
соціальною політикою розуміють стратегічний соціально-
економічний напрям, обраний країною для всебічного розвитку 
громадян, який забезпечує пристойний рівень та умови їхнього 
життя і праці. Головною метою соціальної політики є підвищення 
рівня якості життя громадян на основі стимулювання трудової 
активності населення, надання кожному працездатному 
можливості власною працею забезпечувати добробут сім'ї, 
формувати заощадження і їхнє ефективне інвестування [1]. 

Соціальна політика складається з: 
- - політики в галузі праці та соціально-трудових відносин; 
- - політики доходів населення; 
- - політики зайнятості; 
- - міграційної політики; 
- - житлової політики; 
- - політики в соціальній сфері; 
- - демографічної політики; 
- - екологічної політики. 
Соціально-економічна концепція розвитку будь-якого 

суспільства містить у собі механізм формування і регулювання 
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соціально-трудових відносин як найважливіший елемент 
соціальної політики. При цьому соціальна політика є соціально-
економічним напрямком, обраним урядом країни для всебічного 
розвитку громадян, який забезпечує їм гідний рівень життя та 
праці, Також великого значення набувають законодавчо 
встановлені гарантії соціального захисту, соціальної підтримки і 
соціальної допомоги. Наведемо кілька визначень факторів 
формування соціально-трудових відносин: 

- соціальний захист - система заходів, що забезпечує 
соціальну захищеність переважно непрацездатного населення і 
соціальне вразливих шарів працездатного населення; 

- соціальна підтримка - система заходів, стосовно до 
економічно активного населення, спрямована на створення умов, 
що дозволяють забезпечити соціальну захищеність найманих 
робітників; 

- соціальна допомога - заходи, що являють собою 
допомогу, як правило, короткочасного характеру, яка надається 
людям, котрі потрапили в екстремальні життєві ситуації, та 
вимагають додаткових витрат. 

- соціальна політика являє собою синтез декількох 
великих напрямків державної політики, у тому числі політики у 
сфері праці, соціально-трудових відносин; політики в сфері 
доходів населення; політики зайнятості, регулювання ринку праці; 
міграційної політики; політики в соціальній сфері; демографічної 
політики; екологічної політики. 

Фактором, що регулює соціально-трудові відносини в 
сучасному світі, є глобалізація економіки, він являє собою процес 
формування системи міжнародного розподілу праці, світової 
інфраструктури, світової валютної системи, міжнародної міграції 
робочої сили в умовах бурхливого зростання світової торгівлі і 
потоків іноземних інвестицій, стрімких технологічних змін. 
Значним фактором, що визначає процес формування і розвитку 
соціально-трудових відносин, є закономірності розвитку суспільної 
праці, які виступають у формах поділу і кооперації праці (у їхній 
предметній, функціональній формі, у вертикальному і 
горизонтальному розрізах), зростання продуктивності праці, 
заміщення праці капіталом [2]. У процесі формування соціально-
трудових відносин на підприємствах спостерігається певна 
єдність. Соціально-трудові відносини залежать від: 

- законодавчих та правових рамок, загальноекономічних 
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умов, розвитку зовнішнього ринку праці, соціокультурного 
середовища, основних технічних параметрів продукції та 
обладнання; 

- стратегії розвитку організації; 
- кадрової політики організації; 
- трудового поводження. 
Фактором, що визначає характер соціально-трудових 

відносини на підприємстві, є життєвий цикл його розвитку. Якщо 
на початку функціонування підприємства соціально-трудові 
відносини зазвичай мають неформальний характер, при його 
подальшому розвитку ці відносини формалізуються, у них 
формується більша кількість окремих елементів, виробляється 
система соціально-трудових відносин, що поступово 
перетворюється у визначену організаційну культуру. Соціально-
трудові відносини є також об'єктом довготермінового планування, 
елементом стратегії підприємства. 
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