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Перспективу подальших досліджень ста-
новить порівняльний аналіз нормативно-
правової бази у сфері охорони здоров’я 
СРСР та України. 
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Анотація 
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ління соціальним захистом, систему соціа-
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напрями вдосконалення механізмів соціа-
льного захисту населення. 
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І. Вступ 
У комплексі кардинальних проблем роз-

витку української держави, пов’язаних з по-
шуком шляхів розбудови та трансформації її 
економіки на ринкових засадах, поступовим 
подоланням кризових явищ в економічному і 
суспільному житті, особливого значення на-
буває вирішення завдань відтворення та 
розвитку людського потенціалу, що перед-

бачає формування надійної системи соціа-
льного захисту населення. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розглянути механізми дер-

жавного регулювання соціального розвитку 
України 

ІІІ. Результати 
Різні фундаментальні підходи, а також 

особливості соціальної політики української 
держави досліджувались та розроблялись 
багатьма вітчизняними вченими, серед них: 
В.Я. Бідак, В.І. Гайдуцький, Л.Я. Гончарук, 
Е.М. Лібанова, О.М. Палій та В.А. Скура-
тівський, А.О. Сіленко, С. Сіденко та інші. 

Особливу увагу вивченню механізмів ак-
тивізації соціальної політики на державному 
рівні приділяють такі відомі вітчизняні нау-
ковці та практики, як А.І. Амоша, Н.П. Бо-
рецька, С.Й. Вовканич, Т.А. Заєць, А.С. Круп-
ник, В.О. Мандибура, В.М. Новиков, В.О. Ме-
ленюк, О.Ф. Новікова, У.Я. Садова та Л.К. Се-
мів, П.І. Шевчук. Окремі аспекти проблеми з 
погляду державного управління розглядали 
А.О. Дегтяр, В.А. Ільяшенко, Д.В. Кара-
мишев, В.В. Нікітін, Г.С. Одинцова та інші. 

Серед різних аспектів соціальної політики 
держави в перехідний період проблеми за-
безпечення соціального захисту населення є 
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пріоритетними. Тому соціальна політика є ви-
значальним напрямом внутрішньої політики 
держави, яка забезпечує захист прав людини, 
створює передумови для розширеного відт-
ворення людиною своєї діяльності, а також 
суспільної системи в цілому. Основні заходи 
державної соціально-захисної політики спря-
мовані на багатовекторність задоволення по-
треб населення шляхом підвищення ролі тру-
дового доходу, захист населення від зростан-
ня цін, гарантоване забезпечення прожитко-
вого мінімуму, індексацію заробітної плати, 
впровадження механізмів субвенцій тощо. 
Виходячи з цього, слід ще раз звернути увагу 
на основні напрями соціальної політики в 
Україні [2, c. 127]: 
– підвищення добробуту населення за 

рахунок особистого трудового внеску, 
підприємництва та ділової активності; 

– надання відповідної допомоги по безро-
біттю, збереження робочих місць, фахова 
перепідготовка осіб, які втратили роботу; 

– проведення пенсійної реформи, яка бу-
де забезпечувати справедливу систему 
пенсійних виплат з урахуванням трудо-
вого внеску працівника; 

– надання адресної допомоги у грошовій 
та натуральних формах; 

– забезпечення стабільного фінансування 
та державної підтримки розвитку соціа-
льних галузей (освіти, науки та культури); 

– широка підтримка сім’ї, материнства та 
дитинства. 

До активних соціально-захисних заходів, 
яких вживають державні органи влади в 
трансформаційний період, належать такі: 
встановлення та періодичний перегляд мі-
німальних споживчих бюджетів прожитково-
го мінімуму, мінімальної заробітної плати, 
створення фондів соціальної допомоги, пе-
нсійних фондів, зміна оплати праці, індекса-
ція доходів та зарплати, формування дер-
жавних страхових фондів на непередбачені 
обставини, тобто заходи, що входять у 
сферу державного регулювання через вико-
ристання механізмів забезпечення соціаль-
ного захисту. Охоплюють значний спектр 
соціальної підтримки населення, маючи 
свою логічну структуру та послідовність, ці 
заходи і механізми їх реалізації покладені в 
основу розробки цільових програм як на за-
гальнодержавному, так і на регіональному 
рівнях. Вони включають також механізми 
реалізації програм, наприклад таких, як 
оподаткування заробітної плати та доходів 
населення, ціноутворення тощо [2, с. 131]. 

На окрему увагу заслуговує система соці-
альних послуг. Останнім часом спостеріга-
ється збільшення кількості осіб, що потребу-
ють соціального захисту. Відповідно зростає 
потреба у розширенні спектра соціальних 
послуг. Багато з них надаються недержав-
ними організаціями та закладами, є унікаль-

ними та інноваційними. Виникає необхідність 
упорядкування соціальних послуг, узагаль-
нення кращого досвіду їх надання та ство-
рення системи соціальних послуг, що задо-
вольнятиме потреби населення [3, c. 115]. 

За останні десять років прийнято понад 
20 законів, якими встановлено державні га-
рантії щодо надання соціальної допомоги 
різним категоріям населення. Однак за цей 
час не було створено належної нормативно-
правової бази для забезпечення гаранту-
вання та регулювання певного рівня якості 
соціальних послуг. 

У закладах та установах не повною мі-
рою використовується механізм управління 
якістю соціальних послуг, не проводиться 
оцінювання ефективності та не відбувається 
вплив таких послуг на підвищення рівня 
життя особи, якій надаються соціальні пос-
луги. Така ситуація спричинена відсутністю 
стандартів якості соціальних послуг. 

Централізований підхід до визначення 
потреби в соціальних послугах і формуван-
ня мережі соціальних служб, закладів та 
установ зумовлює орієнтацію якості та обся-
гу таких послуг переважно на фінансові мо-
жливості бюджету, а не на потреби насе-
лення і не передбачає залучення отримува-
чів послуг та їх представників до плануван-
ня і контролю за якістю наданих послуг. Від-
сутні методики оцінювання потреби в послу-
гах як на рівні територіальної одиниці, так і 
на рівні закладу. 

Слід відзначити недосконалість системи 
контролю. Відсутні механізми контролю за 
якістю соціальних послуг та дієві санкції за 
порушення їх якості (обов’язковому контро-
лю підлягає лише використання фінансових 
ресурсів державними надавачами соціаль-
них послуг відповідно до встановлених нор-
мативів), а також механізми державного та 
незалежного моніторингу, оцінювання ефек-
тивності діяльності соціальних служб та їх 
працівників [4, c. 120]. 

Вважається, що формою державного ре-
гулювання соціального захисту є розробка 
системи показників, які характеризують стан 
і динаміку зростання рівня життя населення. 
До таких показників слід віднести: обсяг та 
структуру доходів населення, споживання 
матеріальних благ і послуг; соціальні гаран-
тії малозабезпеченим верствам населення; 
стан споживчого ринку. Узагальнюючими 
показниками оцінки соціального стану є фа-
ктичний та перспективний баланси грошо-
вих доходів і видатків населення. У них ві-
дображені джерела грошових надходжень, 
їх обсяг, структура. Розрахунки використо-
вуються для визначення пропорцій між до-
ходами та роздрібним товарообігом, заоща-
дженнями та можливими платними послу-
гами. Ці показники балансу показують стан 
соціального забезпечення населення та 
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дають змогу визначити рівень забезпечено-
сті його грошовою готівкою, скласти уявлен-
ня про реальні доходи населення, його пла-
тоспроможність. Такі розрахунки є складо-
вою визначення перспектив розвитку певних 
галузей економіки держави та конкретних 
регіонів [2, c. 113]. 

Система показників, що характеризують 
оплату праці та доходи населення, включає 
показники грошових доходів у розрахунку на 
особу, середньомісячну оплату праці робітни-
ків та службовців, середньомісячну оплату 
праці сільськогосподарських підприємств, се-
редній розмір стипендій та пенсій. Особливо 
важливе значення має система соціального 
захисту, яка включає соціальні гарантії у сфе-
рі доходів та споживання. До такої системи, 
на наш погляд, слід включати такі чинники: 
– мінімальний рівень споживання матері-

альних благ та послуг; 
– прожитковий мінімум, у тому числі: 
– продукти харчування; 
– продовольчі товари; 
– обов’язкові платежі та внески; 
– рівень мінімальної заробітної плати; 
– рівень мінімальних пенсій; 
– рівень мінімальної допомоги, у тому чи-

слі по безробіттю; 
– рівень допомоги на поховання; 
– рівень допомоги багатодітним сім’ям і 

сиротам; 
– рівень щомісячної допомоги на дітей 

віком до 16 років (учнів до 18 років); 
– рівень грошових виплат матерям, що 

доглядають троє і більше дітей віком до 
16 років. 

Слід підкреслити, що перелічені показни-
ки державних соціальних гарантій, зокрема 
мінімальний споживчий бюджет, межа ма-
лозабезпеченості, мінімальні рівні пенсій, 
стипендій, оплати праці та допомоги, вико-
ристовуються як базові чинники регулюван-
ня доходів та добробуту населення. Вони 
використовуються для обґрунтування ста-
тей витратної частини бюджетів усіх рівнів, 
визначення трансфертів та субвенцій. Тому 
важливість рівнів зазначених показників со-
ціальних гарантій передбачає їх методоло-
гічну єдність, нормативну забезпеченість, 
послідовність визначення, що дає змогу ма-
ти обґрунтовані соціальні та регіональні 
бюджети за так званими захищеними ста-
тями. Державні мінімальні гарантії заклада-
ються у розрахунок мінімального споживчо-
го бюджету на одну особу (дитину, доросло-
го, людину пенсійного віку). В нього входять 
такі групи показників: продукти харчування, 
непродовольчі товари, послуги, податки, 
внески, платежі та алкогольні напої. Мініма-
льний споживчий бюджет розраховується у 
гривнях на рік на особу; а на сучасному ета-
пі є важливим критерієм у державній систе-
мі соціального захисту та одним з орієнтирів 

державної соціальної політики. Він показує 
реальний рівень життя, відхилення від його 
середньої величини дає можливість отри-
мувати певні субвенції та пільги. Його вико-
ристовують в орієнтації державної політики 
на забезпечення мінімальних соціальних 
гарантій споживання за різними статево-
віковими групами. 

Розглядаючи сучасні важелі механізму 
державного управління соціальним захис-
том, слід звернути увагу на те, що вони 
склалися в кризовий період, період початку 
переходу до ринкових відносин. Нові умови 
зумовили потребу у впровадженні нових 
більш досконалих механізмів у системі соці-
ально-економічних відносин. У в’язку з цим 
у контексті розгляду провідних напрямів со-
ціального захисту виникає проблема взає-
моузгодженості заходів соціальної політики, 
розрахованих на найближчий період та 
більш віддалену перспективу. Перш за все, 
ця проблема повинна вирішуватися на за-
конодавчому рівні, а в процесі реалізації – на 
різних рівнях державного управління. 

Принципові положення цього механізму 
були передбачені Концепцією соціального 
забезпечення населення України, схвале-
ною Верховною Радою України. У концепції 
був закладений комплексний механізм соці-
ального забезпечення, зорієнтований на 
подолання “зрівнялівського” принципу, по-
силання на мотивацію до праці та соціаль-
ної справедливості шляхом диференційова-
ного підходу до забезпечення матеріально-
го добробуту, його залежності від рівня еко-
номічної активності кожної дорослої люди-
ни, її працездатності. Особлива актуаль-
ність цієї концепції полягала в тому, що 
вперше були сформульовані принципи роз-
поділу економічної відповідальності між 
державою, місцевою владою, підприємст-
вами та громадянами [1, с. 4–8]. Включення 
механізму страхування вносить принципові 
зміни до дії категорій, які є носіями соціаль-
ної свідомості людини та її прояву до свідо-
мого соціального самозахисту через соціа-
льну задоволеність. Активним механізмом 
соціального захисту стає добровільне стра-
хування. Тому реалізація схваленої концеп-
ції соціального забезпечення як основна 
конструкція побудови нової системи соціа-
льного захисту в країні, по-перше, передба-
чає доступність до такого захисту кожного 
громадянина в державі, по-друге, веде до 
подолання “зрівнялівки”, по-третє, – до по-
силення захисних важелів малозахищених 
неконкурентоспроможних верств населення. 

Таким чином, обрання курсу економічного 
розвитку шляхом трансформації соціальних 
відносин в Україні за роки розбудови держа-
вності на соціальні орієнтири слід вважати 
пріоритетною складовою доктрини соціаль-
ної ринкової держави для умов України. Со-
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ціальна орієнтація економіки означає спря-
мованість на розвиток людини, на задово-
лення її потреб. Згідно з такою доктриною, 
економічну систему можна визначити як со-
ціально орієнтовану, якщо в ній виробничі 
відносини та механізми господарювання 
гарантують вирішення завдань розвитку 
особистості, сприяючи єднанню праці лю-
дини з її результатами. А це означає, що 
економіка функціонує для людини, а не на-
впаки, що захист соціального середовища є 
пріоритетом для державної політики. 

Програми, що забезпечують соціальну 
захищеність широкого кола осіб, передба-
чають взаємодію всіх галузей, які охоплені 
цими програми, а також відповідальний по-
літичний контроль з боку центральних уря-
дових органів. В Україні цю роботу викону-
ють Міністерство праці та соціальної політи-
ки. Питання централізованого управління 
політикою у сфері соціального забезпечен-
ня вирішуються на рівні зазначеного мініс-
терства. Для ефективного обслуговування 
населення необхідно налагодити чіткий і 
регулярний зв’язок між верхніми та регіона-
льними рівнями управління. Розвиток видів і 
форм зв’язку є важливою умовою ефектив-
ності управління, оскільки відомо, що чим 
краще налагоджено зв’язок, тим вища 
централізація управління [3, c. 115]. 

Важливий фактор реформування соціа-
льного захисту – наявність необхідного ана-
літичного інструментарію, використання яко-
го дає можливість застосувати такі підходи 
до прийняття рішень, що враховують конк-
ретні умови, формують систему раціональ-
ного соціального забезпечення, мінімізують 
соціальні ризики. 

Реформування системи соціального за-
хисту, спираючись на досягнуті результати 
перетворень, має бути сконцентровано на 
формуванні цілісної системи напрямів, форм 
і методів соціального захисту й усуненні су-
перечностей її розвитку на попередньому 
етапі. Внаслідок цього повинні досягатися 
основні цілі соціальної політики і створюва-
тися єдність економічних соціальних умов 
для забезпечення як соціальної стабільності, 
так і розвитку національної економіки. 

Удосконалення пенсійного забезпечення – 
ключова ланка реформування соціального 
захисту. Становище пенсіонерів після кризи 
стало вкрай тяжким. Працюючі пенсіонери 
займають непривабливі робочі місця. Нестача 
засобів для фінансування субсидій на оплату 
житла і комунальних послуг, установ соціаль-
ного обслуговування, забезпечення пільг пен-
сіонерам на користування пасажирським тра-
нспортом ускладнює і без цього важке стано-
вище цієї соціальної групи. Незважаючи на 
вжиті заходи для збільшення розмірів пенсій, 
середній розмір призначених пенсій залиша-
ється на рівні, нижчому за прожитковий міні-

мум пенсіонера. Однак навіть такий розмір 
суттєво знижує ризик бідності серед пенсіоне-
рів порівняно з іншими групами населення. 
Разом з тим відсутність комплексних реформ 
у перспективі може призвести до небезпечно-
го погіршення фінансового стану пенсійної 
системи в довгостроковій перспективі. Відзна-
чені суперечності пенсійного забезпечення 
показують, що їх вирішення вимагає комплек-
су заходів системного характеру, що дали б 
змогу досягти фінансової стійкості пенсійної 
системи, підвищення реального розміру пен-
сій і в довгостроковій перспективі запобігли б 
кризі пенсійної системи у зв’язку зі старінням 
населення. З огляду на демографічний стан 
країни останній фактор стає особливо не-
сприятливим. Вирішення першого з цих за-
вдань передбачає установлення тісного 
зв’язку між розміром пенсії і минулих заробіт-
ків пенсіонерів, а також величиною страхових 
внесків (соціального податку), сплачених за 
них у Пенсійний фонд у період трудової дія-
льності. Для забезпечення стійкості пенсійної 
системи необхідне формування механізмів 
накопичувального фінансування пенсій для 
працюючого населення [2, c. 128]. 

У сучасних умовах стає очевидним, що 
реформування пенсійної системи має вра-
ховувати історичний світовий досвід і здійс-
нювати стійке пенсійне забезпечення при 
гарантованій схоронності і прирості коштів, 
що накопичуються громадянами. Обгово-
рення різних варіантів пенсійної реформи 
показує, що найбільшою мірою перспектив-
ним завданням відповідає трирівнева сис-
тема пенсійного забезпечення громадян. 
Це, по-перше, надання базових трудових 
пенсій, пенсій по інвалідності, соціальних 
пенсій, пенсій державним службовцям; по-
друге, обов’язкове пенсійне страхування – 
надання накопичувальної частини трудових 
пенсій за рахунок обов’язкових страхових 
внесків; по-третє, додаткове пенсійне стра-
хування і забезпечення за рахунок накопи-
чених добровільних внесків роботодавців і 
застрахованих осіб з урахуванням реальних 
можливостей нагромадження різними віко-
вими групами. 

Складність реформування пенсійного за-
безпечення полягає не тільки в необхідності 
збільшення розміру й обсягу одержуваних 
сьогодні пенсій, а й в об’єктивній складності 
забезпечення схоронності накопичених кош-
тів в умовах нерозвиненого фондового рин-
ку, нестійкості структур перехідної економіки. 
У зв’язку з цим підвищується роль держави 
як гаранта стійкості й ефективного органа 
управління пенсійною системою. 

Реформування соціальної допомоги – 
складний процес не тільки через велике різ-
номаніття видів і форм соціальних виплат, а 
й у зв’язку з тим, що це реформування сто-
сується найменш забезпечених верств сус-



Держава та регіони 

 222 

пільства. Підвищення ефективності соціа-
льної допомоги – ключова проблема її ре-
формування. Практика застосування існую-
чої системи надання соціальної допомоги 
виявила в ній ряд недоліків і суперечностей. 
Законодавча і нормативна база діючої сис-
теми соціальних допомог, виплат і пільг яв-
ляє собою величезну кількість законів з усі-
ма внесеними в них виправленнями, указів 
Президента, постанов уряду й інших актів, 
прийнятих на регіональному і муніципаль-
ному рівнях, часто не погоджених між со-
бою, і далеко не завжди чітко описує дже-
рела фінансування соціальних виплат, від-
повідачів і форми відповідальності у випад-
ку невиконання положень цих актів. 

Аналіз даних Держкомстату України, ре-
зультатів досліджень, що проводяться про-
відними соціологічними службами країни, 
дає підстави для висновку, що значна час-
тина соціальної допомоги розподіляється на 
користь забезпечених домогосподарств. 
Такий характер розподілу коштів не можна 
назвати справедливим і ефективним, особ-
ливо з огляду на значущість соціальної до-
помоги для бідних домогосподарств. За оці-
нками, розподіл загальної суми коштів, оде-
ржуваних населенням за окремими напря-
мами соціальної допомоги, здійснюється 
таким чином, що тільки чверть загальної 
суми пільг припадає на частку домогоспо-
дарств із середнім доходом, нижчим за 
прожитковий мінімум, водночас на частку 
домогосподарств із середнім доходом, ви-
щим за прожитковий мінімум, – три чверті. 

Регресивний характер різних форм соціа-
льного захисту населення характерний як для 
виплат і пільг, які фінансуються з регіональ-
них бюджетів (щомісячна допомога на дитину, 
субсидії, пільги на оплату комунальних пос-
луг, дотації на паливо, пільги на придбання 
ліків), так і для фінансування з місцевого бю-
джету (пільги пенсіонерам на користування 
пасажирським транспортом), а також для ви-
плат з позабюджетних фондів соціальної 
сфери (допомога по безробіттю фінансується 
з Фонду зайнятості населення, допомога по 
тимчасовій непрацездатності, допомога по 
вагітності і пологах, пільги по оплаті відпочин-
ку, включаючи дотації на придбання путівок 
на санаторно-курортне лікування, які фінан-
суються з Фонду соціального страхування). 

Реформування існуючої системи соціа-
льних виплат і пільг з метою підвищення 
адресності надання окремих виплат, пільг 
при збереженні існуючої системи соціальної 
допомоги – один з можливих шляхів підви-
щення ефективності системи соціального 
захисту. Цей шлях вимагає значних витрат, 
пов’язаних зі зміною порядку надання кож-
ної пільги. Іншим можливим напрямом ре-
формування системи соціальної допомоги, 
виплат і пільг є максимальне спрощення 
діючої системи при переході до принципу 

надання соціальної підтримки малозабезпе-
ченим домогосподарствам на основі переві-
рки потреби [5, c. 123]. 

Таке реформування у сфері соціальної 
підтримки населення має бути пов’язано зі 
скороченням бюджетних субсидій виробни-
кам товарів і послуг і поступовою заміною 
цих субсидій на адресні виплати певним ка-
тегоріям населення. При переході до розши-
рення адресних форм соціальної допомоги 
варто зберегти попередні принципи надання 
значної кількості соціальних пільг таким кате-
горіям населення, як інваліди й учасники Ве-
ликої Вітчизняної війни, інваліди I групи, а 
також деяким іншим групам населення. 

Оскільки підґрунтям соціального захисту 
населення та його методологічною основою є 
соціальне страхування, зараз необхідно зосе-
редити зусилля на забезпечення підготовки та 
перепідготовки висококваліфікованих спеціалі-
стів із соціального страхування за широким 
спектром соціально-економічних, соціально-
медичних, психолого-педагогічних, соціально-
правових, реабілітаційних та інших видів соці-
альних послуг населенню. У правовому полі 
держави потребує вдосконалення механізм 
соціального страхування між страховими аген-
тами та особами, які підлягають страхуванню. 
Дуже важливим та необхідним є якнайшвидше 
прийняття Верховною Радою України Закону 
“Про загальнообов’язкове соціально-медичне 
страхування”, що дасть змогу зміцнити правову 
і фінансову основу всієї системи охорони здо-
ров’я населення. 

Одним із напрямів удосконалення меха-
нізмів соціального захисту населення має 
стати підвищення ролі неурядових громад-
ських організацій у розвитку всеохоплюючої 
системи соціальної допомоги. Для поліп-
шення їх діяльності в напрямі соціального 
захисту населення необхідно розробити 
юридичні, нормативно-правові основи бла-
годійності, передбачити певні податкові 
пільги при впровадженні в життя соціальних 
проектів і програм, здійснення яких сьогодні 
не забезпечено або недостатньо забезпе-
чено урядом країни. Неурядові громадські 
організації здатні також посилити стан соці-
ального захисту окремих соціально незахи-
щених верств населення (діти, молодь, жін-
ки, особи похилого віку, багатодітні сім’ї, 
інваліди тощо). 

Провідна роль держави в управлінні соціа-
льним захистом населення посилюється за-
лученням громадських організацій у процес 
надання соціальних послуг населенню. Але, 
як показує досвід деяких регіонів України, 
ефективною формою залучення недержавних 
організацій до діяльності із соціального захис-
ту населення можуть бути такі заходи: 
– розробка і реалізація спільних регіона-

льних програм; 
– проведення конкурсів соціальних проек-

тів на основі соціального замовлення; 
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– включення соціального розділу в міжна-
родні програми, у тому числі в програми 
прикордонного співробітництва; 

– залучення лідерів громадських органі-
зацій соціального спрямування до робо-
ти навчально-методичних семінарів та 
запрошення їх на державну службу в ор-
гани соціального забезпечення. 

З погляду ресурсного матеріально-техніч-
ного та організаційного забезпечення сучас-
ної моделі соціального захисту населення 
особливу увагу слід приділити розробці ме-
тодологічних засад прогнозування потреби в 
розвитку установ соціального обслуговуван-
ня населення різних регіонів країни з ураху-
ванням можливостей державного бюджету 
та позабюджетних коштів. Не менш важли-
вою в удосконаленні системи соціального 
захисту є проблема підвищення рівня соціа-
льних інститутів, перш за все, за допомогою 
інформаційної політики, спрямованої на 
роз’яснення мети діяльності та заходів, які 
вживаються. Населенню в складних умовах 
трансформаційних змін необхідно відчувати 
турботу держави та її органів управління за 
стан життя, бути впевненим, що труднощі 
минуться. Тому в сучасних умовах провідна 
роль держави у вирішенні соціальних про-
блем населення посилюється. 

IV. Висновки 
До системи соціального захисту слід 

включати такі чинники: мінімальний рівень 
споживання матеріальних благ та послуг; 
прожитковий мінімум, у тому числі: продукти 
харчування; продовольчі товари; 
обов’язкові платежі та внески; рівень міні-
мальної заробітної плати; рівень мінімаль-
них пенсій; рівень мінімальної допомоги, у 
тому числі по безробіттю; рівень допомоги 
на поховання; рівень допомоги багатодітним 
сім’ям і сиротам; рівень щомісячної допомо-
ги на дітей віком до 16 років (учнів до 
18 років); рівень грошових виплат матерям, 
що доглядають троє і більше дітей віком до 
16 років; 

Реформування системи соціального за-
хисту має бути сконцентровано на форму-
ванні цілісної системи напрямів, форм і ме-
тодів соціального захисту й усуненні супе-
речностей її розвитку на попередньому ета-
пі. Внаслідок цього мають досягатися осно-
вні цілі соціальної політики і створюватися 
єдність економічних соціальних умов для 
забезпечення як соціальної стабільності, так 
і розвитку національної економіки. 

Одним із можливих шляхів підвищення 
ефективності системи соціального захисту є 

реформування існуючої системи соціальних 
виплат і пільг з метою підвищення адреснос-
ті надання окремих виплат, пільг при збере-
женні існуючої системи соціальної допомоги. 

Одним із напрямів удосконалення меха-
нізмів соціального захисту населення має 
стати підвищення ролі неурядових громад-
ських організацій у розвитку всеохоплюючої 
системи соціальної допомоги. Ефективною 
формою залучення недержавних організа-
цій до діяльності із соціального захисту на-
селення можуть бути такі заходи: розробка і 
реалізація спільних регіональних програм; 
проведення конкурсів соціальних проектів 
на основі соціального замовлення; вклю-
чення соціального розділу в міжнародні про-
грами, у тому числі в програми прикордон-
ного співробітництва; залучення лідерів 
громадських організацій соціального спря-
мування до роботи навчально-методичних 
семінарів та запрошення їх на державну 
службу в органи соціального забезпечення. 

До напрямів подальшого дослідження 
розвитку механізмів державного управління 
соціальним захистом населення належать: 
подальше вдосконалення загальних та спе-
ціальних механізмів державного регулюван-
ня у сфері соціальної політики; визначення 
основних напрямів державної політики у 
сфері зайнятості; обґрунтування напрямів 
інноваційного розвитку країни; створення 
сприятливих умов для становлення серед-
нього класу; активізація діяльності із заміни 
однієї частини пільг адресною допомогою та 
скасування як неефективних іншої частини. 
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