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профілю, вільний допуск приватного капіталу 
до системи охорони здоров’я, створення та 
вдосконалення управління фондами соціаль-
ного страхування, визначення основних і до-
даткових послуг, багаторівнева система фі-
нансування медичних послуг з обов’язковим 
приватним страхуванням здоров’я, конкурен-
ція серед закладів стаціонарного й амбулато-
рного лікування тощо), і визначити шляхи їх 
трансформації та імплементації в умовах ре-
формування галузі. 

5. Необхідно сформулювати вихідні умо-
ви, вимоги, принципи та визначити актуальні 
напрями проведення дослідження теоретико-
методологічних засад створення нових мо-
делей суб’єкт-об’єктних відносин (імітацій-
них, оптимізаційних, моделей проблемного 
поля державно-управлінських завдань тощо). 

6. Необхідно запровадити концепцію 
процесу розробки управлінських рішень у 
вигляді моделі державного управління у 
сфері охорони здоров’я з трансформації 
функцій управління в управлінські дії з їх 
структуризацією на різних рівнях за основ-
ними напрямами (державотворення, розро-
блення й реалізація державної політики) і 
формами (нормативно-правовою, організа-
ційно-розпорядчою та програмно-цільовою) 
державно-управлінської діяльності. 

7. У процесі поєднання складових цієї 
моделі потребують визначення особливості 
формування державно-управлінських рі-
шень щодо управління системою охорони 
здоров’я в Україні, відповідно до етапів: ці-

лепокладання, визначення й реалізація фу-
нкцій держави, побудова структури органів 
державної влади, що дасть змогу виокреми-
ти й розглядати державно-управлінські рі-
шення в контексті реалізації основних скла-
дових стратегічного управління. 

Література 
1. Атаманчук Г.В. Управление: сущность, 

ценность, эффективность: учеб. пособ. 
для вузов / Г.В. Атаманчук. – М. : Ака-
дем. проект. Культура, 2006. – 544 с. 

2. Бакуменко В. Методологія державного 
управління: проблеми становлення та 
подальшого розвитку / В. Бакуменко, 
В. Князєв // Вісник УАДУ. – 2003. – № 2. – 
С. 11–27. 

3. Бакуменко В. Моделювання проблемно-
го поля державно-управлінських ре-
форм / В. Бакуменко, С. Кравченко // Ві-
сник НАДУ. – 2006. – № 2 – С. 13–21. 

4. Радиш Я. Державне управління охоро-
ною здоров’я в Україні: генезис та тенде-
нція розвитку / Я. Радиш, С. Майборода // 
Вісник Національної академії державного 
управління. – 2003. – № 3. – С. 176–184. 

5. Серьогін С.М. Синергетичні засади держа-
вного управління в умовах реформ : моно-
графія / С.М. Серьогін ; [за заг. ред. 
С.М. Серьогіна]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 
194 с. 

6. Цвєтков В.В. Демократія і державне 
управління: теорія, методологія, практи-
ка: монографія / В.В. Цвєтков. – К. : 
Юрид. думка, 2007. – 336 с. 

УДК 316.4 

КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Стойка А. 
кандидат наук з державного управління 

Донецький державний університет управління 
 

Annotation 
Strategical and current objectives of the so-

cial policy in Ukraine and the system of meth-
ods and forms of public regulation of its forma-
tion and implementation are investigated. Con-
stituent parts of the social protection system 
and state social guarantees are analysed. In-
struments of influencing subjects and objects 
of the social policy are identified. 

Анотація 
Досліджено стратегічні й поточні цілі со-

ціальної політики в Україні та систему мето-
дів і форм державного регулювання проце-
сів її формування та реалізації. Проаналізо-
вано складові системи соціального захисту 
та державних соціальних гарантій. Визначе-

но інструменти впливу на суб’єкти та об’єкти 
соціальної політики. 
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І. Вступ 
Соціально-економічний розвиток країн 

світу, включаючи й Україну, визначається 
рівнем і якістю життя населення, що відпо-
відає резолюції ООН, згідно з якою, першо-
черговим завданням будь-якої держави є 
створення сприятливих умов для того, щоб 
життя людей було довгим, здоровим і напо-
вненим творчістю. Життя людини є багатог-
ранним соціально-економічним явищем, яке 
можна охарактеризувати за допомогою двох 
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понять “рівень” і “якість”. Ці поняття є різно-
плановими, оскільки вони характеризують 
різні аспекти життя людини. Так, рівень жит-
тя населення – це кількісна і якісна характе-
ристика рівня досягнення компонент життя 
людини, а якість життя – якісна характерис-
тика ієрархії значення задоволення його 
складових компонентів. 

Теоретичні питання щодо критеріїв фор-
мування і реалізації соціальної політики з 
різних точок досліджуються сучасними нау-
ковцями. Так, О. Іванова аналізує теоретич-
ні аспекти соціальної політики [1], Н. Лебе-
дєва досліджує цінності культури і розвиток 
суспільства [2], А. Мельник аналізує дер-
жавне регулювання економіки [3], В. Мель-
ник визначає фактори довіри і недовіри в 
суспільстві [4]. Але в умовах сучасної кризи 
зростає потреба в теоретичних досліджен-
нях саме критеріїв формування соціальної 
політики держави. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – теоретичний аналіз основ-

них складових соціально-економічного жит-
тя, які мають враховуватися при створенні 
державних соціальних програм. 

ІІІ. Результати 
За прогнозами Інституту демографії та 

соціальних досліджень НАН України, впро-
довж 2010–2025 рр. співвідношення між кі-
лькістю осіб пенсійного та працездатного 
віку збільшиться із сучасних 0,4 до 0,5, а до 
2050 р. кількість пенсіонерів сягатиме ¾ кі-
лькості населення працездатного віку. Спів-
відношення між кількістю пенсіонерів і дітей, 
яке зараз становить 1,6, до початку 2030 р. 
зросте до двох, а наприкінці прогнозованого 
періоду сягатиме 2,35. Частка осіб, що ста-
рша за працездатний вік, у загальній кілько-
сті населення впродовж 2010–2050 рр. збі-
льшиться з 24 до 36%. Невпинне старіння 
населення вимагає реформування пенсій-
них систем, оскільки зростає співвідношен-
ня між кількістю одержувачів пенсій та пла-
тників внесків. Особливої актуальності на-
буває подовження тривалості трудового пе-
ріоду та зростання рівня зайнятості людей 
старшого віку, у тому числі шляхом підви-
щення пенсійного віку. Сьогодні в більшо-
сті країн ЄС встановлено однаковий пен-
сійний вік для жінок і чоловіків, як правило, 
62–65 років. Питання подальшого підви-
щення пенсійного віку активно обговорю-
ється в багатьох країнах, зокрема у Німеч-
чині вже прийнято рішення про запрова-
дження 67-річного порогу [5, с. 74]. 

Для подолання соціальної кризи необ-
хідне розроблення єдиної і цілісної соціаль-
ної стратегії, зрозумілої населенню, розра-
хованої на його підтримку, здатної віднови-
ти довіру до влади. Соціальна політика за 
своєю суттю повинна бути довгостроковою, 
орієнтованою на тривалу перспективу. Тому 

початковим пунктом її розробки має стати 
вибір перспективної моделі соціально-
економічного устрою суспільства. 

Для реалізації соціальної політики вико-
ристовуються такі методи державного регу-
лювання: 
– правове регулювання, що застосовуєть-

ся на всіх рівнях державної влади через 
правові акти і нормативні документи, дія 
яких поширюється на підприємства всіх 
форм власності; 

– фінансово-кредитне регулювання з ви-
користанням важелів управління фінан-
совими потоками. Основна форма реа-
лізації цього методу – виділення в дер-
жавному бюджеті статей, за рахунок 
яких фінансуються бюджетні галузі соці-
альної сфери. Іншою формою фінансо-
вого регулювання є створення позабю-
джетних соціальних фондів: пенсійного, 
соціального страхування, обов’язкового 
медичного страхування, зайнятості на-
селення, за рахунок яких фінансуються 
відповідні галузі соціальної сфери; 

– приватизація – передача підприємств 
соціальної сфери у приватну власність, 
як правило, обмежена. Витрати на утри-
мання таких підприємств при оплаті пра-
ці працівників здійснює; 

– цільові програми з нагальних соціальних 
проблем. Ці програми також фінансу-
ються з державного бюджету; 

– соціальні стандарти, розробка форм і 
обсягів соціальних послуг, безоплатне 
надання яких гарантується Конституцією. 

Державне регулювання у сфері соціаль-
ної політики здійснюється як адміністратив-
ними, так і економічними методами. Одним з 
основних методів є законодавче регулюван-
ня. У законодавчих актах закладені основи 
функціонування всієї соціальної сфери, за-
кріплені основні напрями розвитку, визначені 
соціальні стандарти, умови і права на отри-
мання соціальної допомоги різними соціаль-
ними групами тощо. Як інструменти висту-
пають також державні замовлення в галузі 
охорони здоров’я, науки, культури, мистецт-
ва, тарифна система оплати праці. 

Соціально-економічні програми належать 
до вищих форм державного регулювання. 
Також розробляються цільові державні про-
грами працевлаштування населення, сти-
мулювання зростання зайнятості, створення 
робочих місць у держсекторі, допомоги ін-
валідам, посилення правової захищеності. 
Держава впливає на стан ринку робочої си-
ли, професійне перенавчання і перекваліфі-
кацію, займається розвитком системи стра-
хування від безробіття, встановлює межі в 
оплаті праці, регулює коливання цін на то-
вари і послуги, що мають життєво важливий 
характер, наприклад, житлово-
комунального господарства, паливно-
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енергетичного і транспортного комплексу, а 
також виділяє на розвиток соціальної сфери 
асигнування з бюджету: дотації, субвенції, 
субсидії. 

Інструментами проведення соціальної по-
літики є соціальні гарантії, стандарти, спо-
живчі бюджети, мінімальний розмір оплати 
праці та інші порогові соціальні обмежувачі. 
Соціальні гарантії забезпечуються на зако-
нодавчій основі, що фіксує обов’язки і відпо-
відальність як держави перед громадянами, 
так і громадян перед державою. 

Значні грошові ресурси концентруються 
в таких позабюджетних соціальних фондах: 
пенсійному, зайнятості, соціального страху-
вання, медичного страхування. Бюджет цих 
фондів становить майже 40% від витрат 
державного бюджету. 

Соціальні стандарти є засобом забезпе-
чення прав громадян у галузі соціальних га-
рантій, передбачених Конституцією. Вони необ-
хідні також для визначення фінансових нор-
мативів. Державні мінімальні соціальні стан-
дарти розробляються на єдиній правовій базі 
та загальних методичних принципах. 

Мінімальний споживчий бюджет – основа 
для планування підтримки малозабезпече-
них верств населення в період економічної 
кризи – використовується також для розра-
хунку мінімальної оплати праці, пенсій. У ва-
ріанті підвищеного стандарту він забезпечує 
нормальне відтворювання робочої сили, а у 
варіанті зниженого стандарту стає показни-
ком прожиткового (фізіологічного) мінімуму. 

Прожитковий мінімум є мінімальним дохо-
дом, одним із найважливіших інструментів со-
ціальної політики. За його допомогою оціню-
ється рівень життя населення, регулюються 
прибутки, він враховується при соціальних ви-
платах. Прожитковий мінімум – вартісна оцінка 
мінімального науково обґрунтованого набору 
продуктів споживання, непродовольчих товарів 
і послуг, що необхідні для збереження здоров’я 
і підтримки життєдіяльності людини за умов 
певного рівня розвитку економіки. До нього 
включаються витрати на продукти харчування 
з розрахунку мінімальних розмірів споживання, 
на непродовольчі товари і послуги, а також 
податки й обов’язкові платежі. 

Вартість споживчого кошика – прожитковий 
мінімум, нижня межа вартості життя, показник 
мінімального рівня і структури споживання ма-
теріальних благ і послуг. Для працюючих вона 
забезпечує збереження працездатності, а для 
непрацюючих – підтримку життєздатності. 

Мінімальний розмір оплати праці – нижня 
її межа, що встановлюється (теоретично) за 
найменш кваліфіковану працю. Його вели-
чина є точкою розрахунку для всіх інших 
ставок заробітної плати. 

Мінімальний розмір пенсії (допомоги і 
стипендії), відповідно, являє собою її нижню 
межу, що встановлюється відповідними но-
рмативними актами та розраховується на 

підставі рівня мінімальної заробітної плати, 
що склався, і прожиткового мінімуму. 

Державою також визначено законодавчий 
обсяг гарантованих соціальних послуг, що 
надаються на безкоштовній і пільговій основі. 
Розробляються порогові значення показників 
у науці, освіті, культурі, охороні здоров’я; во-
ни беруться за основу під час обчислення 
обсягів фінансування цих галузей. 

Згідно з Декларацією прав і свобод лю-
дини і громадянина, пенсії, допомоги та інші 
види соціальної допомоги повинні забезпе-
чувати рівень життя, не нижчий за встанов-
лений законом прожитковий мінімум. Поки 
що це зобов’язання не виконується. Мініма-
льний розмір заробітної плати має в основ-
ному, фіскальний характер і не забезпечує 
прожиткового мінімуму. 

Стабілізація соціально-економічної ситуації 
в країні, пом’якшення відмінностей у рівнях 
прибутків і рівні життя різних груп, підтримка 
галузей, що забезпечують соціальні послуги, у 
цих основних напрямах регіональної соціаль-
ної політики здійснюється з урахуванням 
об’єктивних особливостей кожного регіону. 
Щоб забезпечити соціальні гарантії, рівень 
якості умов життя населення незалежно від 
місця проживання, вживаються заходи для 
вирівнювання міжрегіональних відмінностей у 
прибутках, рівні зайнятості, соціальній інфра-
структурі, транспортній мережі, забезпечення 
на всій території країни державних диференці-
йованих стандартів за умов централізованої 
бюджетної фінансової підтримки. Насамперед, 
заходи в межах регіональної соціальної політи-
ки спрямовані на життєзабезпечення зон і регі-
онів з особливо складними умовами господа-
рювання, підтримку районів екологічного лиха, 
стихійних і техногенних катастроф, зон зі скла-
дними демографічними і міграційними про-
блемами, на розвиток відсталих регіонів. 

Основний інструмент регіональної соціа-
льної політики – бюджетне збалансування. 
Реальні потреби регіонів у бюджетних ресу-
рсах оцінюються на основі соціальних стан-
дартів і фінансових нормативів. Форми на-
дання допомоги регіонам на соціальні цілі 
мають вигляд цільових трансфертів, дота-
цій, інвестиційних субвенцій (на освіту, охо-
рону здоров’я, соціальний захист населення 
та ін.). При цьому регіони групуються з ура-
хуванням економічного потенціалу, геогра-
фічного розташування, природних умов. 

Соціальна політика повинна містити 
стратегічні настанови, спрямовані на досяг-
нення масштабних цілей. 

Стратегічні цілі соціальної політики ви-
значаються комплексом умов перехідної 
економіки. Соціально-трудова сфера (за 
умови обмеження фінансових ресурсів і 
зміни функцій держави) потребує чіткого 
поетапного розмежування завдань, уточ-
нення пріоритетів з подальшим ранжиру-
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ванням заходів щодо соціального захисту 
населення – виокремлення довготривалих, 
середньострокових і екстрених (невідклад-
них) заходів. 

У довготривалій перспективі – це набли-
ження рівня та якості життя населення до 
стандартів постіндустріального суспільства, 
досягнутих на основі науково-технічної ре-
волюції; у середньостроковому періоді – 
досягнення докризового рівня і якості життя, 
властивого стандартам споживання; на те-
перешній момент – забезпечення умов для 
соціального і фізичного виживання людей, 
запобігання соціальному вибуху. 

Досягнення довготривалої стратегічної 
мети пов’язано з формуванням середнього 
класу, забезпеченням високих життєвих 
стандартів, високого рівня якості життя. Але 
для цього необхідно визначити співвідно-
шення цих понять, ключових для вироблен-
ня соціальної стратегії. 

Цілі соціальної політики перехідного періоду 
можна розподілити на стратегічні і поточні. 

Цілі стратегічного характеру: 
– наповнення реформ соціальним змістом; 
– розвиток демократії, забезпечення прав 

і свобод, формування громадянського 
суспільства; 

– активізація соціальної ролі держави, від-
працювання механізму взаємодії держа-
ви і суспільства в соціальній сфері; 

– забезпечення гідних і безпечних умов 
життя та праці, зростання добробуту гро-
мадян; 

– створення кожній людині можливостей 
реалізувати її здібності, одержувати до-

хід відповідно до результатів праці, ком-
петентності, таланту; 

– стимулювання мотивації до трудової та 
підприємницької діяльності, становлен-
ня середнього класу; 

– забезпечення відтворення населення, 
оптимізація ситуації на ринку праці; 

– гармонізація відносин між різними соці-
альними групами, формування почуття 
соціальної солідарності; 

– формування ефективної системи соціа-
льного захисту населення; 

– реформування пенсійної системи; 
– розвиток соціальної інфраструктури, 

створення умов для виховання, освіти, 
духовного розвитку дітей, молоді; 

– зміцнення сім’ї, підвищення її ролі в сус-
пільстві. 

Цілі поточного характеру: 
– погашення заборгованості із заробітної 

плати та соціальних виплат; 
– забезпечення прожиткового мінімуму; 
– боротьба з бідністю, надання адресної 

допомоги; 
– захист громадян від інфляції за допомо-

гою своєчасної індексації доходів; 
– обмеження безробіття та стимулювання 

зайнятості населення; 
– створення екологічно та соціально без-

печних умов життя; 
– запобігання соціальній деградації тощо. 

Соціальна політика держави здійснюєть-
ся на різних рівнях певними суб’єктами со-
ціальної політики (рис. 1). 

У свою чергу, об’єкти соціальної політики 
наведені на рис. 2. 
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Рис. 1. Суб’єкти соціальної політики України 

 

 
 

Рис. 2. Об’єкти соціальної політики 

 
Методи здійснення соціальної політики, 

або інструменти впливу держави на розви-
ток соціальної сфери можна охарактеризу-
вати таким чином: 
– правове забезпечення соціального за-

хисту населення, прийняття відповідних 
законодавчих та нормативних актів; 

– прямі державні витрати бюджетів різних 
рівнів на фінансування соціальної сфери 
(розвиток освіти, науки, медичне обслуго-
вування, охорона навколишнього середо-
вища тощо); 

– соціальні трансферти у вигляді різнома-
нітних соціальних субсидій; 

– упровадження ефективної прогресивної 
системи оподаткування індивідуальних 
грошових доходів населення; 

– прогнозування стану загальнонаціона-
льних і регіональних ринків праці; ство-
рення мережі центрів служб зайнятості й 
бірж праці; 

– встановлення соціальних та екологічних 
нормативів і стандартів; контроль за їх 
дотриманням; 

– державні програми з вирішення конкрет-
них соціальних проблем (боротьба з бід-
ністю, освітні, медичні, екологічні тощо); 

– державний вплив на ціни та цінотворення; 
– обов’язкове соціальне страхування в 

різних формах; 
– пенсійне забезпечення; 
– розвиток державного сектора економіки та 

виробництво суспільних товарів і послуг; 
– підготовка та перепідготовка кадрів; 
– організація оплачуваних громадських ро-

біт; 
– соціальне партнерство; 
– державні соціальні стандарти – встано-

влені законами та іншими нормативно-
правовими актами соціальні норми і но-
рмативи або їх комплекс, на базі яких 
визначаються рівні основних державних 
соціальних гарантій; 

– державні соціальні гарантії – встанов-
лені законами та іншими нормативно-
правовими актами мінімальні розміри 
оплати праці, доходів громадян, пенсій-

ного забезпечення, соціальної допомо-
ги, розміри інших видів соціальних ви-
плат, які забезпечують рівень життя, не 
нижчий за прожитковий мінімум; 

– прожитковий мінімум – вартісна величи-
на достатнього для забезпечення нор-
мального функціонування організму лю-
дини, збереження його здоров’я набору 
продуктів харчування, а також мінімаль-
ного набору послуг, необхідних для за-
доволення основних соціальних і куль-
турних потреб особистості; 

– соціальні норми і нормативи – показники 
необхідного споживання продуктів хар-
чування, непродовольчих товарів і пос-
луг та забезпечення освітніми, медич-
ними, житлово-комунальними, соціаль-
но-культурними послугами. 

Ринкова трансформація економіки Украї-
ни неможлива без створення надійної соці-
альної бази її здійснення. 

Соціальна база ринкового реформування – 
соціальні верстви і групи, зацікавлені в прове-
денні реформ, які сприяють їх реалізації шля-
хом трудової і політичної активності. 

У широкому розумінні опорою реформу-
вання є середній клас. Його ключовими харак-
теристиками є: особиста свобода, самостійна 
економічна діяльність, наявність власності, 
рівень доходів, професія, спосіб і якість життя, 
роль у суспільстві. 

Система соціального захисту в Україні 
включає пенсії, допомогу у зв’язку з безро-
біттям, систему короткотермінових грошових 
допомог у зв’язку з хворобою, з народження 
дитини. Універсальні системи містять: про-
граму допомоги сім’ям з дітьми; державні 
програми дотацій і житлових субсидій; допо-
могу на поховання; державну систему охо-
рони здоров’я; державну систему освіти; со-
ціальний захист осіб, які постраждали вна-
слідок аварії на ЧАЕС. 

Державну соціальну допомогу, що нада-
ється в Україні, можна поділити відповідно 
до критеріїв відбору отримувачів: соціальна 
допомога, яка надається з урахуванням по-
треб, але без урахування майнового стану 
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або доходу; адресна соціальна допомога, 
яка надається з урахуванням доходу або 
майнового стану [1, с. 65]. 

В Україні у 2000 р. було прийнято Закон 
“Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії”, у якому зазначено, що ос-
новні державні соціальні гарантії встановлю-
ються з метою забезпечення конституційного 
права громадян на достатній життєвий рівень. 

Державні соціальні гарантії – встановлені 
законами мінімальні розміри оплати праці, 
доходів громадян, пенсійного забезпечення, 
соціальної допомоги, розміри інших видів 
соціальних виплат, що встановлені законо-
давчо і забезпечують рівень життя, не ниж-
чий від прожиткового мінімуму [6]. 

Основні соціальні гарантії в Україні [3, 
с. 122–124]: мінімальний розмір заробітної 
плати; мінімальний розмір пенсій за віком; 
мінімальний розмір заробітної плати робіт-
ників різної кваліфікації в установах та орга-
нізаціях, що фінансуються з бюджетів усіх 
рівнів; стипендії учням професійно-
технічних та вищих навчальних закладів; 
індексація доходів населення з метою підт-
римання достатнього життєвого рівня гро-
мадян та купівельної спроможності їх дохо-
дів під час зростання цін; забезпечення 
пільгових умов задоволення потреб у това-
рах і послугах окремим категоріям грома-
дян, які потребують соціальної підтримки. 

Згідно з розрахунками Ради з вивчення 
продуктивних сил Національної академії наук, 
право на пільги відповідно до законодавства 
мають: за соціальним статусом – 31% насе-
лення, за професійною ознакою – 13,8% еко-
номічно активного населення. Загальний обсяг 
пільг потребує щороку понад 30 млрд грн [7]. 

Поняття “якість життя” є синтетичним, 
збірним, значно ширшим, ніж поняття “рі-
вень життя”, що визначається в основному 
рівнем споживання матеріальних благ і пос-
луг, а також доходів населення. До якості 
життя належить цілий спектр явищ: масш-
таби і характер зайнятості, умови праці, рі-
вень освіти, забезпеченість житлом і його 
благоустрій, система соціального забезпе-
чення, екологічні умови життя. З показника-
ми якості життя тісно пов’язані параметри 
якості самого населення, становище гено-
фонду, які включають не тільки фізіологічні, 
а й соціально-етичні характеристики (моти-
вація до високопродуктивної праці, здобуття 
освіти тощо). Чітка класифікація структурних 
елементів, що характеризують якість і рі-
вень життя, – це початковий пункт вироб-
лення науково обґрунтованої соціальної 
стратегії і політики, складовою якого повин-
на бути спеціальна програма подолання 
різкого зниження якості життя громадян. 

Сьогодні визнано, що цілями соціальної 
політики (соціальними пріоритетами) є: по-
ліпшення матеріального становища й умов 

життя громадян; забезпечення зайнятості 
населення, підвищення якості і конкуренто-
спроможності робочої сили; гарантії консти-
туційних прав громадян у сфері праці, соці-
ального захисту, охорони здоров’я, культу-
ри, забезпечення житлом; переорієнтація 
соціальної політики на сім’ю, забезпечення 
прав і соціальних гарантій, що надаються 
сім’ї, жінкам, дітям і молоді; нормалізація і 
поліпшення демографічної ситуації, зни-
ження смертності населення, особливо ди-
тячої та громадян працездатного віку; по-
ліпшення соціальної інфраструктури [8]. 

Мету соціальної політики потрібно реалі-
зовувати поетапно: серед першочергових 
цілей виокремлюють ліквідацію і запобіган-
ня надалі заборгованості з виплати заробіт-
ної плати, пенсій і соціальної допомоги; фо-
рмування системи державних мінімальних 
соціальних стандартів (соціальних нормати-
вів); законодавче закріплення порядку ви-
значення й використання показника величи-
ни прожиткового мінімуму, уточнення мето-
дики його розрахунку; уведення податкового 
кодексу. Передбачається також підвищення 
мінімальних державних гарантій заробітної 
плати і трудових пенсій до рівня прожитко-
вого мінімуму певних груп населення; пере-
гляд системи та бази оподаткування грошо-
вих прибутків з метою їх справедливішого 
розподілу; створення повноцінної системи 
захисту трудових прав громадян; початок 
широкомасштабної пенсійної реформи й 
реформування системи соціального страху-
вання й житлово-комунального господарства. 

У майбутньому – на основі структурної 
перебудови, стійкого економічного зростан-
ня, збільшення інвестицій у реальне вироб-
ництво – економіка більше орієнтувати-
меться на ефективне задоволення потреб 
громадян, створюватимуться передумови 
для стійкого соціального розвитку, поліп-
шення матеріального становища населення 
і всього комплексу соціальних показників, 
що характеризують якість життя. 

Сучасний етап соціального комплексу ха-
рактеризується як критичний. Спроба рефо-
рмування сфери фінансування житлово-ко-
мунального господарства, платності в освіті, 
охороні здоров’я, культурі відбувається без 
адекватного реформування структури опла-
ти праці, належного підвищення пенсійного 
забезпечення тощо. Об’єктивно необхідне 
розширення участі населення в покритті ви-
трат на соціальні блага, проте відсутня пот-
рібна для цього матеріальна база, до того ж 
населення морально непідготовлене. 

Рівень сучасного розвитку соціального 
комплексу країни характеризує індекс люд-
ського розвитку, який був уведений ЮНЕСКО 
для порівняння країн, різних за суспільним 
устроєм. Він розраховується на базі трьох 
основних показників: 1) рівня життя, що ви-
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мірюється прибутком на душу населення, з 
урахуванням внутрішніх цін на товари і пос-
луги; 2) середньої тривалості життя як ком-
плексного показника здоров’я населення; 
3) рівня відтворення населення. У 1970 р. 
СРСР за індексом людського розвитку пе-
ребував на 12-му місці у світі, у 2000 р. 
Україна опинилася вже на 96-му місці, пос-
тупаючись країнам Південно-Східної Азії, 
Латинської Америки, Польщі, Чехії, Словач-
чині, державам Балтії. Сьогодні наша країна – 
у другій сотні держав разом з найбіднішими 
країнами третього світу. 

Державне регулювання відіграє величез-
ну роль у розвитку й підтримці стабільності 
соціальної сфери в будь-якій країні, що під-
тверджується світовою практикою. Держава 
визначальним чином впливає на розвиток 
сфери соціальних послуг та інфраструктури, 
на захист найвразливіших категорій насе-
лення, на охорону довкілля тощо. У галузі 
державного регулювання соціальної сфери 
виокремлюються національний, регіональ-
ний і місцевий рівні управління. Однак 
останнім часом дедалі більше питань соціа-
льної політики передається на регіональний 
і місцевий рівні, значущість цих рівнів у со-
ціальній сфері постійно зростає. 

IV. Висновки 
За нелегких економічних умов, що скла-

лися, вживаються заходи, спрямовані на 
пом’якшення негативних наслідків різкого 
падіння рівня життя, на часткову компенса-
цію втрат найбіднішим групам населення. 
Створюються механізми захисту прибутків 
працівників бюджетної сфери, соціальної 
підтримки сімей з дітьми, ветеранів, інвалі-
дів, громадян, що втратили роботу. Певною 
мірою вдається зберегти загальнодоступ-
ність охорони здоров’я і культурного обслу-
говування населення. Водночас індексація 
заробітної плати, насамперед у бюджетній 
сфері, не компенсує втрат; часто пільги, со-
ціальні допомоги виплачуються без ураху-
вання матеріального становища сімей і 
об’єктивного оцінювання можливостей гро-
мадян забезпечити власне благополуччя 
своїми руками, у результаті відбувається 
розпорошення тих невеликих коштів, які не-
обхідні найбільш не забезпеченим. 

Надзвичайно актуальною є проблема фі-
нансування соціального комплексу. Спроба 
розширення меж платності, прискорення 
впровадження обов’язкового медичного стра-
хування не вирішили проблеми дефіциту 

фінансів. Потрібний розвиток законодавчої 
бази, раціональна організація управління, 
реформування на ефективній основі систем 
соціального комплексу: зайнятості, пенсій-
ного забезпечення, соціального захисту ма-
лозабезпечених, таких життєво важливих га-
лузей соціальної інфраструктури, котрі опи-
нилися в екстремальній ситуації, як охорона 
здоров’я, освіта, житлово-комунальне гос-
подарство. Реформи соціальної сфери ма-
ють розроблятися на комплексній основі, не 
тільки враховувати обмежені можливості 
державного бюджету, а й бути спрямовани-
ми на зміцнення матеріального добробуту 
як основи підвищення податкової бази й 
перенесення плати за соціальні послуги з 
держави на самих громадян. 
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