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Методичний інструМентарій МеХаніЗМу 
регулЮваннЯ соціально-трудовиХ відносин 

у підвиЩенні Якості життЯ населеннЯ

анотація. статтю присвячено обґрунтуванню методичного інструментарію функціонування механізму державного регу-
лювання соціально-трудових відносин у підвищенні якості життя населення. у процесі дослідження обґрунтовано роль держа-
ви у регулюванні соціально-трудових відносин. досліджено та охарактеризовано основні методи механізму державного регу-
лювання соціально-трудових відносин. наведено класифікацію інститутів соціально-трудових відносин як складової частини 
механізму державного регулювання. охарактеризовано склад та представлено класифікацію інструментів регулювання соціаль-
но-трудових відносин, які можуть застосовуватися в ході реалізації механізму. обґрунтовано розподіл методичного інструмен-
тарію та функціонального призначення механізму державного регулювання соціально-трудових відносин за рівнями втілення.
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вступ та постановка проблеми. розвиток соціально-
трудової сфери країни та соціально-трудових відносин – одна 
з основних умов підвищення ефективності використання 
наявного людського капіталу та нарощування людського 
потенціалу, а отже, й один із найважливіших чинників ста-
більного соціально-економічного розвитку. оскільки функ-
ціонування і розвиток соціально-трудових відносин (ств) 
мають інституційне оформлення, тобто передбачають ство-
рення інститутів як стійких норм, правил, процедур і органі-
заційних механізмів, що регламентують взаємодію найманих 
працівників, роботодавців та держави у соціально-трудовій 
сфері, то вони потребують державного регулювання. саме 
від побудови механізму державного регулювання соціально-
трудових відносин залежить як їх поточне функціонування, 
так і вектори подальшого розвитку.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
формування сучасного механізму державного регулю-
вання соціально-трудових відносин активно досліджується 
у вітчизняних наукових колах упродовж останнього десяти-
річчя, однак при цьому основна увага науковців зосереджу-
ється саме на нормативно-правовому його складнику, тоді 
як інші питання залишаються малодослідженими. у цьому 
контексті особливого значення набуває розбудова ефектив-
ного механізму державного регулювання соціально-тру-
дових відносин у підвищенні якості життя населення на 
основі поглибленого обґрунтування регулятивних процесів 
та методів на сучасному етапі розвитку економіки.

Метою даної роботи є обґрунтування методичного 
інструментарію функціонування механізму державного 

регулювання соціально-трудових відносин у підвищенні 
якості життя населення.

результати дослідження.
ураховуючи покладені на державу завдання з оцінки 

як короткострокових, так і довгострокових тенденцій 
соціально-економічного розвитку, а також можливості 
більш комплексно і зважено підійти до регулювання соці-
ально-економічних процесів з урахуванням національних 
інтересів, саме на неї покладається завдання з форму-
вання ефективного механізму соціально-трудових відно-
син з оптимальним поєднанням різних ринкових і нерин-
кових важелів із метою пом’якшення впливу негативних 
чинників, перш за все у сфері соціального захисту інди-
відів, а також на безробітних та інші найуразливіші про-
шарки населення [1, с. 149].

роль держави у регулюванні соціально-трудових 
відносин досліджується у працях багатьох науковців, 
погляди яких можна звести до двох основних напрямів:

− максимальна децентралізація регулювання, перене-
сення основних його заходів на рівень виробничих сис-
тем, значне обмеження державного втручання;

− активне втручання держави у соціально-трудову 
сферу, у тому числі й у сфери соціально-трудових відно-
син окремих роботодавців.

водночас представники всіх економічних шкіл та 
течій повністю чи з певними застереженнями підтри-
мують тезу про масштабність та багатовекторність 
ролі держави у формуванні соціально-економічної  
політики [2, с. 128].



88

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 28, частина 2 • 2019

усе різноманіття предметів регулювання соціально-тру-
дових відносин у науковій літературі зводять до трьох груп:

1) регулювання сфери зайнятості;
2) регулювання соціально-трудових відносин, пов’я-

заних з організацією й ефективністю праці;
3) регулювання питань оплати праці і соціально-тру-

дових відносин, які виникають із приводу винагороди за 
працю [3, с. 49].

водночас державне регулювання припускає створення 
і використання комплексу інституційних та економічних 
умов, організаційних і нормативно-правових механізмів, 
які дають змогу здійснити цілеспрямований вплив на 
динаміку основних параметрів соціально-трудової сфери 
та забезпечити підвищення якості життя населення.

регулююча роль держави у ств полягає ще й у тому, 
що вона створює засоби контролю над установленими 
правилами: різного роду інспекції, органи, які прийма-
ють скарги, розглядають суперечки та конфлікти учасни-
ків тощо. ці організації виступають як цілком самостійні 
суб’єкти ринку праці, хоча й діють від імені держави [4].

отже, державне регулювання соціально-трудових від-
носин покликане здійснювати вплив як на роботодавців, 
так і на індивідів. При цьому основна мета впливу – це 
забезпечення максимально повного й ефективного роз-
криття та використання наявного людського капіталу, 
сприяння соціальному розвитку та нарощуванню люд-
ського потенціалу держави у цілому та її окремих терито-
рій (регіонів, територіальних громад, населених пунктів) 
залежно від рівня, на якому він здійснюється.

реалізація функцій механізму державного регулю-
вання соціально-трудових відносин потребує засто-
сування певних методів. у наукових працях вітчизня-
них та зарубіжних науковців у розгорнутому вигляді 
проаналізовано методи регулювання соціально-тру-
дових відносин, які використовуються в економіці 
ринкового типу. серед останніх виокремлюють про-
грамно-цільові, адміністративно-розпорядчі, організа-
ційно-впорядкувальні, договірні, економічні, погоджу-
вально-арбітражні, посередницькі, примирні, партисипативні  
тощо (рис. 1).

 

Нормативно-
правові

Визначення правових рамок функціонування соціально-трудової 
сфери; розроблення стандартів, нормативів; установлення 

обмежень, заборон, лімітів, штрафів

Адміністративно-
розпорядчі

Створення регламентуючих норм (наказів, інструкцій, методичних 
документів), надання дозволів, укладання угод щодо соціального 

партнерства

Розбудова інфраструктури служб контролю у соціально-трудовій 
сфері; розроблення організаційних регламентів, положень про 

структурні підрозділи, посадових інструкцій, графіків тощо

Організаційно-
впорядкувальні

Договірні 
Проведення консультацій, переговорів між соціальними 

партнерами, укладання системи угод і договорів на різних рівнях 
соціально-трудових відносин

Погоджувально-
арбітражні 

Участь у вирішенні конфліктів у соціально-трудовій сфері за 
допомогою перемовин, консультацій, установлення фактів, 

надання свідчень у судових та арбітражних слуханнях

Посередницькі  
Органи державної влади в особі уповноважених осіб, 

представників виступають посередниками у вирішенні питань 
розвитку СТВ між суб’єктами соціально-трудової сфери

Примирні
Застосування особливих способів вирішення суперечок і 

конфліктів у соціально-трудовій сфері, спрямованих на досягнення 
узгодженого рішення, запобігання конфліктним ситуаціям

Партисипативні  
Запровадження сучасних форм і методів участі найманих 

працівників в управлінні виробництвом, прийняття та організація 
організаційно-управлінських нововведень

Економічні 
Здійснення опосередкованого регулювання (дотації пільги, 
державне замовлення, прискорена амортизація, фінансово-

кредитні й податкові пільги, пряма фінансова допомога)

Контрольно-
аналітичні

Здійснення контролю над виконанням нормативних актів, 
соціально-економічних програм, дотриманням норм, стандартів 
у соціально-трудовій сфері, положень колективних угод тощо

Програмно-цільові Розроблення і реалізація програм (національних, регіональних, 
територіальних, місцевих) у соціально-трудовій сфері

рис. 1. Методи державного регулювання соціально-трудових відносин
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найбільшу увагу сучасних дослідників привертає 
соціальне партнерство як метод регулювання соціально-
трудових відносин. соціальне партнерство сьогодні 
розглядається й як один із найважливіших принципів 
розбудови соціально-трудових відносин в організаціях 
і в господарському середовищі, оскільки визначає необ-
хідність взаємодії всіх чинників забезпечення добробуту 
і розвитку суспільства з урахуванням інтересів не лише 
власників бізнесу, а й усіх учасників, на яких здійснює 
вплив діяльність організації.

у західній концепції соціального партнерства основу 
механізму його дії становлять три елементи:

− розвинута практика колективної взаємодії й уміння 
вести ділові перемовини з позицій представників певних 
соціально-економічних груп;

− етика договірних відносин, згідно з якою будь-який 
договір виконується і гарантом його виконання є вся адмі-
ністративно-правова система держави;

− високий рівень самоорганізації працівників і насе-
лення, що визначає їхню здатність формулювати свої 
інтереси й цілі, формувати представницькі органи, котрі 
відстоюють ці інтереси, і виробляти різноманітні форми 
соціального протесту, які дають змогу досягати своїх 
цілей [5, с. 30].

натомість в україні, хоча й повсюди наголошується на 
необхідності розвитку відносин соціального партнерства, 
реальних передумов для цього на разі не створено. сучасна 
вітчизняна наукова думка базується на розгляді соціаль-
ного партнерства як основного методу регулювання ств 
на рівні місцевого самоврядування, хоча й визнає, що його 
застосування на разі не є ефективним. виходячи із цього, 
можемо говорити про те, що розвиток відносин соціаль-
ного партнерства повинен мати місце у системі регулю-
вання соціально-трудових відносин, однак не варто роз-
глядати соціальне партнерство як основний метод.

що стосується інструментів державного регулювання 
соціально-трудових відносин, то до їх числа передусім 
відносять усю сукупність нормативно-правових (зако-
нів, постанов, указів) та адміністративно-розпорядчих 
документів (розпорядження, рішення, вказівки, накази, 
інструкції, правила, положення, договори, стандарти). 
По-друге, до інструментів регулювання соціально-трудо-
вих відносин належить сукупність державних програм, 
у тому числі регіональних, галузевих, територіальних, 
локальних тощо, плани, проєкти, державний та місцевий 

бюджети, державне замовлення й державний контракт, 
договори, прогнози [6, с. 79].

до інструментів державного регулювання ств відно-
сять й інститути соціально-трудових відносин – особливу 
систему (табл. 1), своєчасне коригування котрої у відпо-
відь на соціально-економічні зміни в країні має регуля-
тивні функції і здатне забезпечити еволюційний розвиток 
соціально-трудових відносин [7].

виокремлюють також й інструменти непрямого регу-
лювання соціально-трудових відносин, до яких належать 
інструменти фіскальної, бюджетної, грошово-кредитної, 
інвестиційної, амортизаційної, інноваційної економічної 
політики тощо [8, с. 68]. цей перелік можна доповнити за 
рахунок інструментів валютної та зовнішньоекономічної 
політики, макроекономічного планування тощо.

до таких інструментів відносяться: система оподат-
кування, державні інвестиції, закупівлі, субсидії, дотації, 
кредити, позички; ліцензування та сертифікація навчання 
кадрів, статистичні норми і показники, квоти на працев-
лаштування, пільгове оподаткування та кредитування, 
заробітна плата, допомога через безробіття, державні 
контракти, інвестиції в людський капітал, система ринків 
праці, державне забезпечення зайнятості, бюджетна сис-
тема, система розвитку персоналу, безповоротне фінансу-
вання суб’єктів господарювання; соціальні пакети і про-
грами тощо.

зважаючи на широкий перелік методів та інструмен-
тів державного регулювання, важливим питанням є здій-
снення їх рівневого розподілу з урахуванням результатів 
впливу їх застосування на рівень і якість життя населення 
у сфері централізованого, регіонального та локального 
державного регулювання соціально-трудових відносин.

на нашу думку, загальнодержавний рівень функціону-
вання механізму регулювання соціально-трудових відносин 
передбачає застосування нормативно-правових, адміні-
стративно-розпорядчих, організаційно-впорядкувальних, 
програмно-цільових, економічних та контрольно-аналітич-
них методів. так, до компетенції вищих органів державної 
влади та загальнодержавних служб і структур має входити:

− формування нормативно-правової бази функціону-
вання і розвитку соціально-трудових відносин;

− розбудова систем інституційного забезпечення ств;
− розроблення, затвердження і контроль над дотри-

манням державних соціальних стандартів і гарантій 
у соціально-трудових відносинах;

таблиця 1
класифікація інститутів соціально-трудових відносин

інститути Характеристика 
Формальні інститути

економічні виконують регулятивні функції, пов’язані з організацією й управлінням процесами життєдіяльності, 
матеріального та соціального відтворення робочої сили

соціальні виконують функцію соціалізації і відтворення соціальної структури суспільства

Правові виконують функцію досягнення цілі, затвердження певних «правил гри», за якими відбувається взаємо-
дія між суб’єктами соціально-трудових відносин

Політичні визначають владну ієрархічну структуру суспільства, способи прийняття рішень і контролю
неформальні інститути

довіра Передбачає очікування певних вчинків від своїх контрагентів, що впливають на рішення, які приймає 
суб’єкт соціально-трудових відносин

емпатія Базується на розумінні інтересів і намірів контрагентів у системі відносин праці

свобода Ґрунтується на здатності окремого суб’єкта соціально-трудових відносин робити свій раціональний 
вибір на основі довіри та емпатії

легалізм відображає повагу до законів і готовність їх дотримуватися суб’єктами соціально-трудових відносин

відповідальність розглядається як результат прагнення економічних суб’єктів до максимізації власної корисності через 
підпорядкування своїх дій наявним у суспільстві нормам і цінностям, інтересам інших суб’єктів
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Методический инструМентарий МеХаниЗМа регулированиЯ  
социально-трудовЫХ отноШений в повЫШении качества жиЗни населениЯ
аннотация. статья посвящена обоснованию методического инструментария функционирования механизма государ-

ственного регулирования социально-трудовых отношений в повышении качества жизни населения. обоснована роль госу-
дарства в регулировании социально-трудовых отношений. исследованы и охарактеризованы основные методы механизма 
государственного регулирования социально-трудовых отношений. Представлена классификация институтов социально-тру-
довых отношений как составляющей механизма государственного регулирования. охарактеризован состав и представлена 

− формування інструктивно-методичних матеріалів із 
питань розбудови соціально-трудової сфери, розвитку та 
підвищення ефективності соціально-трудових відносин;

− розроблення й утілення загальнодержавних про-
грам, спрямованих на розвиток соціально-трудової сфери;

− опосередковане регулювання соціально-трудових 
відносин шляхом використання економічних методів та 
інструментів;

− розбудова ефективних систем контролю стану роз-
витку та процесів соціально-трудової сфери.

реалізація механізму державного регулювання соці-
ально-трудових відносин на регіональному рівні передбачає 
застосування адміністративно-розпорядчих, організаційно-
впорядкувальних, контрольно-аналітичних, договірних, 
погоджувально-арбітражних, посередницьких методів 
тощо, покликаних забезпечити: розвиток соціально-трудо-
вих відносин у регіоні, регулювання процесів у соціально-
трудовій сфері регіону з наданням їм вірного вектору розви-
тку; координацію дій органів регіональної та місцевої влади 
у регіоні; налагодження відносин соціального партнерства 
на регіональному рівні; здійснення контролю над станом 
соціально-трудових відносин у регіоні, рівнем розвитку 
соціально-трудової сфери тощо.

на місцевому рівні механізм регулювання соціально-
трудових відносин передбачає: створення стимулів для 
локального розвитку соціально-трудових відносин; спри-
яння примиренню сторін конфліктів і суперечок у соці-
ально-трудовій сфері; забезпечення дотримання зако-
нодавства у соціально-трудових відносинах; контроль 
показників стану соціально-трудової сфери та соціально-
трудових відносин; здійснення роботи в напрямі гармоні-
зації відносин між сторонами соціально-трудових відно-
син на локальному рівні; розвиток місцевого ринку праці.

висновки. Багатовекторність і мультизадачність дер-
жавного регулювання соціально-трудових відносин зумов-
люють широкий вибір методів та інструментів для досяг-
нення цілей і виконання поставлених завдань. водночас 
застосування конкретних методичних підходів та інстру-
ментів може бути ефективним лише на певному рівні – 
загальнодержавному, регіональному чи локальному, що 
вимагає формування чіткої ієрархії методичного інстру-
ментарію у механізмі державного регулювання соціально-
трудових відносин. у подальших дослідженнях доцільно 
сформувати узагальнену систему методів, інструментів та 
заходів державного регулювання соціально-трудових від-
носин із розподілом за рівнями використання.
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классификация инструментов государственного регулирования социально-трудовых отношений, которые могут применять-
ся в процессе реализации механизма. обосновано распределение методического инструментария и функционального назна-
чения механизма государственного регулирования социально-трудовых отношений по уровням реализации.

ключевые слова: социально-трудовые отношения, государственное регулирование, механизм, методы, инструмен-
ты, институты.

METHODICAL INSTRUMENTS OF SOCIO-LABOR RELATIONS REGULATION MECHANISM 
IN IMPROVING THE QUALITY OF LIVING POPULATION

Summary. The development of country's social-labor spheres and social-labor relations is one of the main conditions for increas-
ing efficiency the use of available human capital and human capacity building, and, therefore, one of the most important factors for 
stable socio-economic development. As the functioning and development of social-labor relations are institutionalized, they imply 
the creation of institutions as stable norms, rules, procedures and organizational mechanisms governing the interaction of employees, 
employers and the state in social-labor sphere, so they need state regulation. It is from the construction of social-labor relations state 
regulation mechanism that both their current functioning and the vectors of further development depend. In this context, it is of par-
ticular importance to develop an effective social-labor relations state regulation mechanism in improving the quality of living popula-
tion on the basis of in-depth substantiation of regulatory processes and methods at the current stage of economic development. So, 
the purpose of this study is to substantiate methodological outfits of social-labor relations state regulation mechanism functioning in 
improving the quality of living population. The theoretical and methodological basis of the research was the scientific provisions and 
conclusions on social-labor relations state regulation mechanism structure, state regulation role, methods and outfits in social-labor 
relations. In the course of research were substantiated the role of the state social-labor relations regulation. Investigated and character-
ized basic methods of social-labor relations state regulation mechanism. It is shown the classification of social-labor relations institu-
tions as a component of state regulation mechanism. Characterized the structure and classification of social-labor relations regulation 
outfits, can be applied during the implementation of the mechanism. Substantiated the dealing of methodical outfits and functional 
purpose of the social-labor relations state regulation mechanism by the levels of its implementation.

Key words: social-labor relations, state regulation, mechanism, methods, outfits, institutions.


