
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЯ ТА ЗАСОБИ КОНВЕРГЕНЦІЇ СИСТЕМИ 

СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЄС У ПРОЦЕСІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 

 

 

 

 

Монографія 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

УДК 351.83 (477+061.1ЄС):339.924 

ББК 60.9 

В-41 
 

Рекомендовано до друку Регіональним філіалом 

Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові 

(протокол № 4 від 06 грудня 2018 року) 
 

Рецензенти: 

Зянько В. В. – д.е.н., професор, Вінницький національний технічний 

університет; 

Рудніченко Є. М. – д.е.н., доцент, Хмельницький національний 

університет; 

Борщевський В. В. – д.е.н., доцент, ДУ «Інститут регіональних досліджень 

імені М. І. Долішнього НАН України». 

 

 

В-41 Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС 

у процесі євроінтеграції : монографія / за ред. д.е.н., проф. Васильціва Т. Г., 

д.е.н., доц. Лупака Р. Л. – Львів : Видавництво ННВК «АТБ», 2018. 303 с. 
 

Авторський колектив: 

Васильців Т. Г., Іляш О. І., Лупак Р. Л., Флейчук М. І., Бойко В. В., 

Волошин В. І., Гудзовата О. О., Мазярко І. С. 
 

 

 

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади формування та реалізації 

державної політики забезпечення соціальної безпеки держави. Проаналізовано стан та 

виклики конвергенції соціального розвитку і безпеки України та ЄС. Ідентифіковано 

чинники та функціональні особливості розвитку соціальної сфери і формування системи 

соціальної безпеки України. Обґрунтовано стратегічні напрями конвергенції системи 

соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції. Визначено інструменти та 

засоби імплементації соціального діалогу як базису встановлення системи соціальної 

безпеки України. 

Для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, 

науковців, фахівців із питань соціальної безпеки та державної євроінтеграційної 

політики, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів. 
 

УДК 351.83 (477+061.1ЄС):339.924 

ББК 60.9 

 

 
 

© Васильців Т. Г., Іляш О. І., Лупак Р. Л., 
Флейчук М. І., Бойко В. В., Волошин В. І., 
Гудзовата О. О., Мазярко І. С., 2018 

 



3 

ЗМІСТ 

 

 

ВСТУП ………………………………………………………… 5 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ …………………………………..… 12 

1.1. Наукові передумови дослідження соціальної безпеки 

у системі безпеки нації ………………………………... 12 

1.2. Концептуальні основи формування системи 

соціальної безпеки ……………………………………... 32 

1.3. Декомпонування структурних елементів системи 

соціальної безпеки держави …………………………… 50 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ 

СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ …….… 64 

2.1. Методологія системного підходу при реалізації 

державної політики формування системи соціальної 

безпеки ……………………………………………….… 64 

2.2. Структурно-компонентна модель державної політики 

формування системи соціальної безпеки …………..… 85 

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СТАНУ КОНВЕРГЕНЦІЇ ТА 

ВИКЛИКІВ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ ТА ЄС ……………………………………………… 109 

3.1. Оцінювання рівня та ідентифікація проблемних 

аспектів конвергенції соціальної безпеки України та 

ЄС ……………………………………………………..… 109 

3.2. Характеристика стану та тенденцій розвитку 

соціальної сфери України ………………..……………. 131 

3.3. Чинники та функціональні особливості розвитку 

соціальної сфери і формування системи соціальної 

безпеки України ………................................................... 152 



4 

РОЗДІЛ 4. СТРАТЕГУВАННЯ КОНВЕРГЕНЦІЇ 

СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЄС У 

ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ………………………………. 167 

4.1. Формування базису стратегії зміцнення соціальної 

безпеки України ……………………………………….... 167 

4.2. Обґрунтування елементів стратегії державної 

політики формування системи соціальної безпеки 

України ………………………………………………….. 190 

РОЗДІЛ 5. ІНСТРУМЕНТИ ТА ЗАСОБИ 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В 

СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ……….… 208 

5.1. Концептуальний базис соціального діалогу в системі 

соціальної безпеки держави …………………..……….. 208 

5.2. Механізми та інструменти реалізації соціального 

діалогу ………………………………………………..…. 229 

5.3. Формування та розвиток функціонально-суб’єктної 

інтеграції в рамках системи соціальної безпеки 

держави .............................................................................. 242 

5.4. Організаційні та економічні засоби реалізації 

соціального діалогу і забезпечення соціальної безпеки 

України в процесі євроінтеграції ……………………... 260 

ВИСНОВКИ …………………………..…………………..…… 278 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………... 285 

ДОДАТКИ ………………………….……………………..….... 299 



5 

ВСТУП 

 

Невирішені проблеми соціального і економічного розвитку 

України на сучасному етапі розвитку національного господарства, 

підсилені різко негативними та гострими наслідками військової і 

політичної нестабільності, супроводжуються глибокими 

соціально-економічними протиріччями і загостренням 

масштабних соціальних та економічних проблем, що негативно 

позначається на системі соціальної безпеки держави.  

Актуальність проблеми посилюється тим, що в Україні 

система соціальної безпеки формується лише фрагментарно, не 

системно і не комплексно, без достатнього науково-прикладного 

обґрунтування та дотримання базових принципів економічно і 

соціально розвинених держав, зокрема ЄС. Як наслідок, в 

соціальній сфері накопичуються негативні явища і тенденції, які 

виявляються у критичних деформаціях соціального і 

економічного розвитку, окремих областей, районів, сільських та 

віддалених територій (з формуванням загроз деградації і 

депопуляції, нарощуванням екологічних проблем), деформаціях 

соціальної структури, економічній активізації, соціально-

культурній деградації та слабкій соціальній захищеності людини. 

Гарантування соціальної безпеки України об’єктивно потребує 

глибокого дослідження на засадах системного підходу у 

функціональних сферах, розвитку базових видів економічної 

діяльності, зайнятості населення, міграційної та демографічної 

безпеки.  

Наближення вітчизняних соціальних стандартів до країн ЄС 

в процесі євроінтеграції, просторово-структурна зв’язаність та 

вирівнюваність елементів формування і розвитку системи 

соціальної безпеки є необхідною умовою модернізації та 

осучаснення економіки, формування системи соціальної 

захищеності особи за європейськими підходами, принципами і 

нормами, економічного зростання, дестабілізація якої може 

призвести до суттєвих негативних соціальних, а в подальшому – 

економічних наслідків для більшості територій нашої держави.  

Усе це актуалізує проблему розроблення механізмів та 

інструментів державної політики вирівнювання критичних 
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просторово-структурних деформацій формування системи 

забезпечення соціальної безпеки України в умовах повоєнного та 

після кризового відновлення національного господарства і 

конвергенції нашої держави до європейських принципів 

стандартів соціального забезпечення, функціонування і розвитку 

економіки. Зволікання з її вирішенням ускладнюватиме і 

відтерміновуватиме процес інтеграції України до ЄС. 

На сьогодні (через тенденції до трансформації соціально-

економічних систем, динамізм глобалізаційних процесів, глибокі 

соціальні протиріччя і загострення масштабних соціальних 

проблем) в центрі наукових дискусій опинилися складні 

теоретико-методологічні і прикладні проблеми посилення ролі 

держави в управлінні соціально-економічними процесами на базі 

ефективної соціальної політики, стратегічного розвитку 

соціальної сфери, дотримання балансу та захищеності інтересів 

людини і суспільства, становлення європейських принципів 

стандартів соціального забезпечення і ведення господарства на 

всіх рівнях.  

Основою розробки нових теоретично-методологічних і 

прикладних рішень є положення теорії безпеки, теорії систем, 

соціального та людського розвитку, інституціоналізму, ризиків, 

концепції соціального конфлікту та фундаментальні монографічні 

публікації вітчизняних та зарубіжних дослідників з проблем 

державного регулювання у сфері соціальної безпеки.  

На відміну від розроблених теорій та результатів попередніх 

досліджень, систему соціальної безпеки держави пропонується 

розглядається як якісну характеристику, невід’ємну властивість 

таких взаємопов’язаних елементів, як безпека відтворення 

населення та використання трудового потенціалу, 

функціонування соціальної сфери, розвитку праці та міграції 

населення, організаційно відокремлених одиниць соціальної 

безпеки. До ідей дослідження відноситься й те, що соціальна 

безпека визначається сукупністю взаємодій її складників на 

державному та регіональному рівнях, які рекурсивно 

забезпечують єдність у просторі й часі життєво важливих 

інтересів особи, суспільства, економічних агентів та держави, 

специфікують межі цілісності, стан і характеристику міри 
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досягнення оптимального рівня безпеки функціонування, 

відтворення і розвитку держави.  

Сучасні підходи і методи державного регулювання розвитку 

ринку праці та зайнятості за складної макроекономічної ситуації, 

недостатності інституційних реформ у сфері соціально-трудових 

відносин стають все менш дієвими. Визріла необхідність 

імплементації більш комплексних та ефективних механізмів і 

інструментів у цій сфері.  

Як свідчить досвід європейських країн з позитивними 

практиками реформування перспективною є модернізація системи 

соціально-трудових відносин на основі належного становлення, 

поширення і розвитку соціального діалогу у формі 

тристороннього інституту погодження головних параметрів 

економічної і соціальної політики, умов праці та рівня її оплати. 

Це актуалізує завдання обґрунтування концептуальних засад і 

прикладних інструментів імплементації соціального діалогу як 

базису встановлення системи соціальної безпеки України. 

Гіпотезою дослідження є те, що вирівнювання критичних 

деформацій та конвергенція соціальної безпеки України і ЄС 

дозволить якісно позитивно змінити ситуацію на краще та 

сформувати нові системні взаємовідношення між її елементами, 

які позначаться на збалансованому соціальному і економічному 

розвитку держави, комплексному забезпеченні її соціальної 

безпеки. При цьому гарантуються життєво важливі інтереси та 

забезпечуються умови сталого розвитку екологічної, економічної, 

соціальної, просторової, політичної та духовної складників 

просторово-територіальної системи держави, збереженість її 

структурних співвідношень та відтворювальних властивостей.  

Аналіз результатів, отриманих вітчизняними та 

закордонними вченими, дозволяє сформулювати такі головні 

напрями досліджень системи соціальної безпеки: вертикальний 

(О. Дзьобань, Г. Клейнер, В. Маєвський, Р. Мертон, А. Скопін, А. 

Татаркін та ін.) – передбачає аналіз соціальної безпеки з позицій 

окремих елементів ієрархічної структури, що описує формування 

та розвиток системи соціальної безпеки на мікроекономічному і 

регіональному рівнях (соціальна безпека держави детермінована 

соціальною безпекою регіонів і окремих територій); 
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горизонтальний (О. Власюк, В. Горбулін, Б. Данилишин, 

А. Качинський, Л. Чернюк, М. Фащевський та ін.) – акцентується 

увага на вирівнюванні критичних просторово-структурних 

деформацій соціальної безпеки держави: соціальної сфери, ринку 

праці й зайнятості населення, міграційної безпеки; 

зовнішньоекономічної безпеки (Н. Гхіста, Е. Емкхе, С. Загашвілі, 

Д. Рос, К. Факіер, М. Фейчук, Е. Харісон та ін.) – визначає 

захищеність життєво важливих інтересів соціальних суб’єктів на 

макро- та макрорівнях, збереження і розвиток людського 

потенціалу, підтримку ефективного стимулювання діяльності 

людей, систем їхньої соціалізації та життєзабезпечення, 

невмирущих цінностей, моральності тощо; моністичний 

(А. Сантос, Л. Косалс, С. Швадер та ін.) – характеризує 

найважливіші пріоритети забезпечення соціальної безпеки, що 

пов’язані з вирішенням проблем розповсюдження тіньової 

економіки, корупції, «інституційних пасток». Ці ідеї, гіпотези та 

результати досліджень враховані і на їх основі варто 

напрацьовати новий підхід до формування системи соціальної 

безпеки держави, зокрема на засадах вирівнювання соціально-

економічного розвитку територій і конвергенції системи 

соціальної безпеки України та ЄС. 

Метою дослідження є обґрунтування методологічних та 

прикладних рішень державної політики щодо формування і 

реалізації механізмів та інструментів вирівнювання критичних 

деформацій та конвергенції соціальної безпеки України в процесі 

інтеграції до ЄС. 

Об’єктом дослідження є процес реалізації державної 

політики конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС 

у процесі євроінтеграції. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-

методологічних засад, механізмів, інструментів і засобів реалізації 

державної політики конвергенції системи соціальної безпеки 

України та ЄС у процесі євроінтеграції. 

У першому розділі «Теоретичні засади формування 

державної політики забезпечення соціальної безпеки» розкрито 

наукові передумови дослідження соціальної безпеки у системі 

безпеки нації, узагальнено концептуальні основи формування 
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системи соціальної безпеки, проведено декомпонування 

структурних елементів системи соціальної безпеки держави. 

Завдяки застосуванню загальнонаукових критеріїв і специфічних 

соціальних законів визначено основи формування системи 

соціальної безпеки. Ідентифіковано об’єктивну закономірність 

функціонування і розвитку суспільної системи в площині 

детермінант соціальної безпеки. Визначено переваги та недоліки 

парадигмальних теорій формування системи соціальної безпеки. 

Узагальнено суб’єктивні та об’єктивні особливості формування 

системи соціальної безпеки. У цьому розділі надано 

характеристики базовим структурним елементам та причинно-

наслідковим і функціональним зв’язкам процесу формування 

системи соціальної безпеки держави. Сформовано ієрархічну 

декомпозицію багаторівневої системи соціальної безпеки. 

У другому розділі «Методологічні основи реалізації 

державної політики у сфері формування системи соціальної 

безпеки держави» обґрунтовано методологію системного підходу 

при реалізації державної політики формування системи соціальної 

безпеки, сформовано структурно-компонентну модель державної 

політики формування системи соціальної безпеки. Визначено 

напрями реалізації загроз низької ефективності регулювання 

соціальної безпеки. У цьому розділі наведено конфігурацію 

системи соціального розвитку та системних взаємозв’язків у її 

рамках. На основі теоретико-методологічних засад системного 

підходу до формування соціальної політики визначено структурні 

елементи системи забезпечення соціальної безпеки держави. 

Розроблено динамічно-структурну модель оптимізації 

характеристик соціального розвитку в системі соціально-

економічного зростання держави. 

У третьому розділі «Аналіз стану конвергенції та викликів 

соціального розвитку і безпеки України та ЄС» проведено 

оцінювання рівня та ідентифікація проблемних аспектів 

конвергенції соціальної безпеки України та ЄС, надано 

характеристику стану та тенденцій розвитку соціальної сфери 

України, ідентифіковано чинники та функціональні особливості 

розвитку соціальної сфери і формування системи соціальної 

безпеки України. Встановлено, що стан та рівень якості життя в 
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Україні поступається аналогічним середнім показникам у країнах 

ЄС. Отримані результати проведеного аналізу підтвердити 

послаблення системи соціальної безпеки у нашій державі, 

зростання диференціацій за ключовими показниками соціальної 

безпеки в Україні та ЄС. Узагальнено результати вивчення 

сприятливих і негативних передумов функціонування та розвитку 

соціальної сфери України. Набув подальшого розвитку 

методичний підхід до ідентифікації чинників розвитку соціальної 

сфери, що дозволило розробити «дерево класифікації чинників» 

за блоками: інституційний, організаційний, економічний та 

фінансово-ресурсний, соціально-психологічний, адміністра-

тивний. У цьому розділі проаналізовано стан і тенденції зміни 

індикаторів соціальної безпеки України, сформовано висновки 

відносно порівняння їх значень з критичними та визначено 

найбільш проблемні сфери і тенденції, які характерні для 

соціального розвитку нашої держави. 

У четвертому розділі «Стратегування конвергенції системи 

соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції» 

розроблено рекомендації щодо формування базису стратегії 

зміцнення соціальної безпеки України, обґрунтовано елементи 

стратегії державної політики формування системи соціальної 

безпеки України. Зважаючи на окреслені критичні ризики у 

соціальній сфері, які не сприяють забезпеченню конвергенції 

системи соціальної безпеки України та ЄС, сформовано 

стратегічні напрямами та засобами активізації виконання 

вітчизняних реформ і перетворень в умовах європейської 

інтеграції. Надано характеристику взаємозв’язкам між головною 

метою та стратегічними цілями (стосовно безпеки відтворення 

населення та трудового потенціалу, безпеки соціальної сфери, 

безпеки ринку праці та зайнятості населення, міграційної безпеки) 

стратегії забезпечення соціальної безпеки України. Сформовано 

ієрархічну структура стратегічних планових документів 

формування в Україні системи соціальної безпеки, що дозволило 

визначити мету стратегії формування в Україні системи 

соціальної безпеки та її базисні компоненти. В контексті 

реалізації державної політики формування системи соціальної 

безпеки України запропоновано такі стратегічні цільові орієнтири 
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як забезпечення демографічної безпеки, модернізація системи 

охорони здоров’я, відновлення системи якості освіти, збереження 

культурних цінностей, забезпечення конкурентоспроможного 

ринок праці, покращення доступності житла, становлення 

соціальної інфраструктури, системне соціальне страхування 

населення. 

У п’ятому розділі «Інструменти та засоби імплементації 

соціального діалогу в системі соціальної безпеки України» 

визначено концептуальний базис соціального діалогу в системі 

соціальної безпеки держави, запропоновано механізми та 

інструменти реалізації соціального діалогу, розроблено 

рекомендації щодо формування та розвитку функціонально-

суб’єктної інтеграції в рамках системи соціальної безпеки 

держави, сформовано організаційні та економічні засоби 

реалізації соціального діалогу і забезпечення соціальної безпеки 

України в процесі євроінтеграції. У цьому розділі обґрунтовано 

взаємообумовленість соціального діалогу, соціалізації та 

соціально-економічного розвитку України. До головних напрямів 

впровадження і розвитку соціального діалогу у вітчизняній 

економіці віднесено зростання комплексної зайнятості населення, 

підвищення продуктивності та ефективності праці, формування 

високої мотивації та рівня якості трудового життя. Визначено 

учасників та завдання функціонально-суб’єктної інтеграції для 

реалізації державної політики розвитку соціального діалогу в 

системі соціальної безпеки України. Сформовано напрями 

удосконалення системи соціально-трудових відносин у 

відповідності до функціональних пріоритетів розвитку економіки 

та забезпечення соціальної безпеки України. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

1.1. Наукові передумови дослідження соціальної безпеки 

у системі безпеки нації 

 

Реформування національної економіки супроводжується 

зростанням значущості соціальної безпеки регіонів в умовах 

становлення соціально-орієнтованої держави. Розвиток 

міжбюджетних стосунків, економічні й політичні чинники 

взаємодії регіонів, посилення їхньої самостійності тощо є 

закономірним результатом переходу від адміністративно-

розподільної до ринкової системи господарювання. Складність 

сучасного етапу розвитку регіонів і країни загалом, гарантування 

її соціальної безпеки полягає в тому, що до цього часу не 

подолана системна криза в економіці, відсутнє належне 

теоретичне і практичне забезпечення здійснюваних реформ. 

Незважаючи на різноманіття природного, виробничого, 

фінансового потенціалу сучасної держави, її соціальна безпека, 

цілісність і стабільність залежать, насамперед, від ступеня 

регіональної єдності комплексу соціальних благ і здатності 

національного господарства забезпечити кожній території 

реальне його використання для більшості населення. 

В умовах формування єдиного ринкового простору країни і 

переходу від адміністративних до індикативних методів у 

взаєминах центру і регіонів особливого значення набуває 

всебічне врахування регіональних інтересів. Відтак, досягнення 

економічних і соціальних цілей розширеного відтворення в 

регіоні, у тому числі гарантування соціальної безпеки, вимагає 

ефективного територіального розподілу праці, здійснення 

адресної соціальної політики, раціонального використання 

природних ресурсів тощо. Це означає, що процес регіоналізації 

(районування) території України відбувається за допомогою 

комплексу чинників виробничого, ресурсного і соціального 

характеру. Виробничі стосунки як фактор районування території 

країни виявляються передусім у тому, що вони мають 
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визначальний вплив на рівень, форму організації продуктивних 

сил регіону і спеціалізацію його господарства. 

Сьогодні позицію і статус регіону характеризує не лише 

його внутрішній потенціал, а й соціально-економічні процеси, що 

відбуваються у суспільстві. Регіон поступово стає самостійним 

суб’єктом національної економіки і починає визначати тенденції 

її розвитку. Відповідно змінюються підходи до його оцінки; 

набувають актуальності системні дослідження регіону, 

закономірностей його формування та умов зростання.  

Сучасні проблеми соціально-економічного стану України 

значною мірою спричинені нерівномірністю розвитку її регіонів, 

низькою ефективністю просторової структури економіки, 

суттєвою диференціацією рівня життя населення в регіонах 

країни. Вони створюють передумови для соціальної напруги в 

суспільстві, загрожують територіальній цілісності держави та 

стримують динаміку її соціально-економічного розвитку. 

Природу таких проблем вбачаємо насамперед у відсутності 

стимулів до нарощування та ефективного використання 

людського потенціалу регіонів країни, що вимагає теоретико-

методологічного обґрунтування механізму підвищення 

соціально-економічного розвитку, нарощування конкурентних 

переваг, ефективного використання ресурсного потенціалу та 

зміцнення соціальної безпеки. Не підлягає сумніву той факт, що 

проблема гарантування соціальної безпеки характеризується 

високим рівнем пріоритетності й складності категорії, значною 

кількістю функціональних елементів та чинників, під впливом 

яких вона формується. У зв’язку з цим дослідження теоретичних 

засад поняття «соціальна безпека регіону» потребує узгодження 

із системою національної та соціальної компоненти безпеки 

держави, її складовими, а також визначення місця регіону в цій 

системі. 

Генезис безпеки як соціального феномену бере свій початок 

у біологічній природі людини, яка є всезагальною основою будь-

якої життєдіяльності. Вихідною умовою розвитку може бути 

фундаментальний біологічний інстинкт самозбереження. Адже 

він дає імпульс тим потребам, які спрямовані на збереження 

життя як унікальної форми існування. На етапі зародження 
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соціальної організації саме життя є головним параметром 

охорони та критерієм оцінки стану безпеки 1. 

Наукове трактування цього терміна крізь призму 

філософського бачення основ безпеки індивіда, держави та 

власності було здійснено Г. Гегелем. Так, у роботі «Філософія 

права» він запроваджує одне з базових положень теорії безпеки – 

«загроза суспільній безпеці», а також зазначає, що завдяки 

державі в людини «звичка до безпеки стала її другою натурою». 

Отже, Г. Гегель дослідив як загальний характер, так і головну 

роль держави в забезпеченні безпеки: «Держава є організм, тобто 

розвиток ідеї у своєму розмаїтті. Ці різні сторони утворюють, 

таким чином, різні влади, їх функції й сфери діяльності, через які 

загальне невпинно породжує себе і зберігає себе» 2. Таким чином, 

держава набувала домінуючого значення у забезпеченні безпеки 

індивіда, суспільства.  

Деякі мислителі давньої епохи (Демокріт, Аристотель) 

розглядали безпеку як можливість пристосування людини до 

умов проживання на засадах самозбереження, майнового 

розшарування громадян, що є необхідною умовою безпечного 

існування окремої людини, її функціонування в суспільстві; при 

цьому гарантом безпеки суспільства і його громадян вважалася 

держава 3.  

На противагу попередникам, дещо інше уявлення про 

безпеку мали Т. Гоббс, Т. Аквінський та І. Кант, які розвивали 

філософське бачення системи безпеки з позицій законодавчого та 

виконавчого механізмів, виокремлення внутрішньої й зовнішньої 

безпеки держави та громадянського суспільства.  

Сучасна наука постійно накопичує досвід дослідження 

проблем безпеки. Водночас, існує низка невирішених завдань і 

принципових припущень. Це закономірний етап розвитку будь-

яких теорій, що формуються, у тому числі й теорії безпеки, яка 

ґрунтується на філософії безпеки.  

                                                           
1
 Пшеничникова В. А. Социальная безопасность как фактор развития качества жизни населения региона / 

В. А. Пшеничникова // Регионология. – 2008 – № 3. – С. 47. 
2
 Гегель Г. Философия права / Г. Гегель. – М. : Наука, 1979. – С. 241. 

3
 История древнего мира : антология. – М. : Наука, 1982. – С. 55; Аристотель. Политика : в 3 т. / Аристотель. – 

М. : Политиздат, 1983. – Т. 1. – С. 51.  
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Усі підходи до формування понятійного апарату категорії 

«безпека» суттєво різняться за змістом та сутністю. Однак 

більшість учених поділяють думку, що безпека є загальним 

системним поняттям. Воно відображає існування низки 

функціональних сфер, у яких відбувається розвиток ключових 

параметрів безпеки, а наявність системи взаємозв’язків між ними 

обумовлює створення цілісної системи національної безпеки, що 

констатується і забезпечується державою як координатором 

соціально-економічних процесів і явищ у суспільстві, її 

економічним центром 4.  

З погляду системного підходу безпеку можна розглядати як 

якісну характеристику, невід’ємну властивість складних 

соціально-економічних систем, що, дасть змогу точніше 

окреслити її суть і зв’язок з традиційними характеристиками 

системи. Часто система створюється лише для того, щоби 

змінити властивості навколишнього середовища. У цьому 

випадку взаємозв’язок середовища і системи можна вважати 

однією з основних особливостей функціонування системи, її 

зовнішньою ознакою, що значною мірою визначає її внутрішні 

характеристики. Отже, термін «безпека» має дві сторони: 

зовнішню, що визначає дію об’єкта на середовище, і внутрішню, 

що характеризує властивості опірності об’єкта стосовно дій 

середовища 5. Відповідно до взаємодії соціальних організмів і 

рівнів небезпек на внутрішньому і зовнішньому рівнях 

виокремлюють декілька самостійних рівнів безпеки: з-поміж 

яких ключове місце належить національній і місцевій 

(регіональній) безпеці. 

Традиційно національну безпеку розуміють як «захищеність 

життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і 

держави, за якої забезпечується сталий розвиток суспільства, 

своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та 

потенційних загроз національним інтересам» 6. 

                                                           
4
 Кириленко В. І. Інвестиційна складова економічної безпеки : монографія / В. І. Кириленко. – К. : КНЕУ, 2005. 

– С. 28. 
5
 Azar E. The management of protracted social conflict: theory and cases / E. Azar. – Brookfield, 1990. – Р. 123. 

6
 Глобалізація та безпека розвитку : монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін. ; за ред. О. Г. Білорус. – 

К. : КНЕУ, 2001. – С. 152. 
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Західні економісти, серед яких Є. Азар, Д. Бартон, Л. Браун, 

Б. Броуді, Зб. Бжезинський, Р. Джексон, У. Ліппман, Г. Моргентау 

з’ясовують основні підходи до визначення поняття «національна 

безпека» та стратегію її забезпечення. При цьому превалюють два 

основних підходи (дві школи) щодо трактування цього поняття. 

Перший передбачає національні інтереси ключовою компетенцією 

національної безпеки (С. Браун, У. Ліпман, Г. Моргентау, 

Зб. Бжезинський). В основу другого підходу покладено 

комплексне сприйняття всієї сукупності взаємопов’язаних 

цінностей суспільства (А. Архарія, Д. Кауффман) 7.  

У наукових працях О. Бєлова, О. Власюка, В. Гейця, 

Я. Жаліла, О. Дзьобаня, В. Мандибури, О. Новікової, Н. Нижник, 

М. Панова, Д. Прейгера, С. Пирожкова, Г. Ситника та інших, 

присвячених питанням національної безпеки, зосереджено увагу 

на вивченні стратегічних національних інтересів, напрямах 

мінімізації викликів та загроз національній безпеці. З’ясовано, що 

національна безпека держави є комплексною системою з великою 

кількістю відгалужень (напрямів), головним з яких, зокрема, є 

соціальний.  

Уточнюючи і розвиваючи запропоноване трактування, 

П. Бєлов подає своє визначення національної безпеки як 

здатності нації задовольняти потреби, необхідні для її 

самозбереження, самовідтворення і самовдосконалення з 

мінімальним ризиком збитку для базових цінностей 

сьогоднішнього і майбутніх поколінь. Навряд чи можна 

погодитися з цим автором, оскільки він висловлює припущення 

щодо недосяжності в принципі «безпечного стану», а воно 

(припущення) може використовуватися для виправдання 

можливих зловживань і злочинів.  

Закон України «Про основи національної безпеки України» 

визначає національну безпеку як «захищеність життєво важливих 

інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої 

забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне 

                                                           
7
 Azar E. The management of protracted social conflict: theory and cases / E. Azar. – Dartmouth, Brookfield, 1990. – 

237 р.; Burton J. Conflict: resolution and prevention / J. Burton. – N. Y., 1990. – 142 р.; Браун Р. Лестер. 

Викоренення голоду: зростаючий виклик. Стан світу 2001. / Лестер Р. Браун ; пер. з англ. ВГО «Україна. 

Порядок денний на ХХІ століття»; Інститут сталого розвитку. – К. : Інтелсфера, 2001. – С. 47–67; Бжезинский 

Зб. Преждевременное партнерство / Зб. Бжезинский // Политические исследования. – 1994. – №1. – С. 3–18. 



17 

виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних 

загроз національним інтересам» 8. 

В основу тлумачення національної безпеки О. Дзьобанем 

покладено принцип причинності явищ. Автор вважає, що «... 

причиною виникнення та існування системи національної 

безпеки є об’єктивна потреба будь-якого соціального організму в 

самозбереженні власної національної ідентичності за будь-яких 

умов, а головними складовими національної безпеки виступають 

безпека особистості, безпека суспільства й безпека держави» 9. 

Загалом, стратегія національної безпеки України передбачає 

реалізацію комплексних заходів зі сприяння зміцненню 

середнього класу та подолання бідності, гармонізацію 

національних стандартів якості життя громадян з європейськими, 

створення умов для зміцнення здоров’я нації та зменшення рівня 

смертності населення, гарантування доступності якісних 

медичних послуг для всіх верств населення, забезпечення житлом 

громадян, які потребують державної підтримки, здійснення 

реформи соціального забезпечення, зокрема, пенсійної, а також 

подолання негативних тенденцій у розвитку демографічної 

ситуації, диспропорцій у міграційних процесах, відтоку за кордон 

кваліфікованих працівників, забезпечення на цій основі потреб 

економіки та соціальної сфери у трудових ресурсах.  

Проте головною системною компонентою національної 

безпеки й надалі залишаються життєво важливі інтереси 

соціальної структури, які є домінуючими стосовно інтересів 

національно-державних структур. Ці інтереси взаємодіють з 

базовими елементами системи (соціальних груп, політичної й 

економічної еліти, державних і громадських організацій, 

релігійних, етнічних утворень тощо), зумовлюють антагоністичні 

чи невирішені протиріччя інтересів окремих домінуючих 

соціальних структур і, як наслідок, стають джерелом загроз 

стабільному існуванню чи сталому розвитку національного 

утворення. 

                                                           
8
 Україна. Закон. Про основи національної безпеки України : 05.10.2017 № 2163-VIII. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19/conv. 
9
 Дзьобань О. П. Національна безпека в умовах соціальних трансформацій: методологія дослідження та 

забезпечення : монографія / О. П. Дзьобань. – Харків : Константа, 2006. – С. 8. 
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Оскільки суспільне життя стосується різних сфер і в кожній 

з них можлива дія несприятливих чинників, національна безпека 

постає як багатовимірна і багатогранна характеристика. У 

змістовному плані (виявлення і забезпечення) національну 

безпеку поділяють на такі складові: політичну, економічну, 

соціальну, науково-технологічну, інформаційну, військову, 

ядерну, екологічну, енергетичну, ресурсну, правову, 

культурологічну, інтелектуальну, демографічну, генетичну, 

психологічну та ін.  

Відтак, якщо Концепція (основи державної політики) 

національної безпеки України (1997 р.) визначала сім сфер 

національної безпеки України, до складу яких належала й 

соціальна, то прийнятий у 2003 р. Закон України «Про основи 

національної безпеки України» терміна «соціальна безпека» не 

містить, визначаючи лише загрози національним інтересам і 

національній безпеці України в соціальній та гуманітарній 

сферах 10. Також не погоджуємося з ототожненням дефініцій 

«соціальна безпека» та «безпека соціальної сфери», позаяк 

остання, є лише складовою соціальної безпеки, що 

підтверджується низкою теоретико-прикладних досліджень 

соціальної сфери такими вченими як: Д. Аушер, Р. Брейєр, 

А. Гриценко, Б. Данилишин, М. Долішній, Дж. Еліасон, Х. Зігнер, 

С. Злупко, Т. Кемпбел, У. Садова, П. Самуельсон, В. Куценко та 

ін. Зокрема, В. Куценко під соціальною сферою розуміє частину 

економічної системи, функціональним призначенням якої є 

надання соціальних послуг 11, що, в свою чергу, не охоплює 

небезпек розвитку та використання трудового потенціалу, ринку 

праці, міграції населення, а відтак не гарантує державі найвищого 

рівня соціальної безпеки. 

Отже, до основних видів небезпек у соціальній та 

гуманітарній сферах у Законі належать лише: невідповідність 

програм реформування економіки країни і результатів їх 

здійснення визначеним соціальним пріоритетам; неефективність 
                                                           
10

 Україна. Закон. Про основи національної безпеки України : 05.10.2017 № 2163-VIII. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19/conv. 
11

 Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики) : монографія / В. І. Куценко та 

ін.; за наук. ред. Б. М. Данилишина. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – С. 28; Куценко В. І. Трансформації 

соціальної сфери України: регіональний аспект : монографія / В. І. Куценко, Я. В. Остафійчук. – К. : Оріяни, 

2005. – С. 40. 
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державної політики щодо підвищення трудових доходів 

громадян, подолання бідності та збалансування продуктивної 

зайнятості працездатного населення; криза системи охорони 

здоров’я і соціального захисту населення та, як наслідок, 

небезпечне погіршення стану здоров’я населення; поширення 

наркоманії, алкоголізму, соціальних хвороб; загострення 

демографічної кризи; зниження можливостей здобуття якісної 

освіти представниками бідних прошарків суспільства; прояви 

моральної та духовної деградації суспільства; зростання дитячої 

та підліткової бездоглядності, безпритульності, бродяжництва; у 

науково-технологічній сфері: наростаюче науково-технологічне 

відставання України від розвинутих країн; міграція учених, 

фахівців, кваліфікованої робочої сили за межі України. Але ж 

головні ризики функціонування трудового потенціалу, ринку 

праці та міграції населення зовсім не враховані. Окрім того, такі 

загрози розвитку соціальної сфери, як неефективність державної 

інноваційної політики, механізмів стимулювання інноваційної 

діяльності; низька конкурентоспроможність продукції; 

нерозвиненість внутрішнього ринку високотехнологічної 

продукції й відсутність його ефективного захисту від іноземної 

технічної та технологічної експансії, недосконалість механізмів 

захисту прав інтелектуальної власності можна швидше віднести 

до економічної безпеки.  

Важливим, є існування економічної безпеки держави, 

гарантування якої визначається гостротою соціальних проблем в 

умовах інтенсивного економічного розвитку держави та її 

регіонів. У зв’язку з цим актуалізується проблема забезпечення 

економічної безпеки держави як комплексної, інтегральної 

характеристики, що визначає напрями і межі подальшого 

розвитку, параметри життєздатності соціально-економічних 

структур у перебігу глобальних та локальних трансформацій. 

Досягти прийнятного рівня безпеки бажають усі демократичні 

країни, розуміючи, що від цього залежить динаміка і якість 

прогресу суспільства. Адже усі перетворення у цивілізованому 

суспільстві відбуваються за однієї мети – всебічного розвитку 

людини як безпосередньої мети суспільства та чинника 
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подальшого економічного зростання і зміцнення економічної 

безпеки країни.  

Природна інтеграція соціальної та економічної сфер життя, 

яка завжди розглядається як об’єктивна необхідність безпечного 

існування соціуму, є важливим чинником досягнення рівня 

безпеки. Отже, визначення впливу соціальних факторів на стан 

економічної безпеки постає вкрай необхідним та вимагає 

з’ясування взаємозв’язку соціальної та економічної сфер. 

Розуміючи соціальну безпеку як ієрархічну 

багатокомпонентну систему, сформулюємо авторську позицію 

проблеми соціальної безпеки, з урахуванням наступних обставин. 

По-перше, не прагнемо дати загальносоціологічне, 

загальнометодологічне трактування поняття. Наше завдання – 

підійти до цього поняття і феномену з погляду економічної 

науки. Не вдаючись до дискусій методологічного плану, 

зазначимо, що в рамках даних досліджень «соціальна безпека» і 

«соціально-економічна безпека» використовуються як синоніми. 

По-друге, конкретний зміст поняття соціальної безпеки у 

західних дослідженнях відображає, перш за все, соціально-

трудові, соціально-економічні явища і процеси, в центрі яких – 

людина, працівник, і полягає в стійкому, стабільному характері 

процесів відтворення людини – головної продуктивної сили 

суспільства. У цьому контексті «соціальне» нерозривно пов’язане 

з процесом праці, його суспільними формами. 

Отже, соціальна безпека – це, на наш погляд, стабільне 

перебування процесів сукупного відтворення працівника на 

макро-, мезо- і мікрорівнях, відповідно до потреб сталого 

розвитку суспільства. При цьому конкретизація соціального 

відбувається за процесом праці та його суспільними формами. З 

огляду на це соціальна безпека є наріжним елементом 

економічної безпеки. 

У переважній більшості наукових праць соціальна складова 

економічної безпеки визначається як «соціальна безпека». З 

таким підходом загалом можна погодитися, однак він не повною 

мірою відображає всі реалії суспільного життя, оскільки 

відповідні дослідження мають передбачати вивчення проблем 

взаємовпливу економічної безпеки та соціальних чинників 
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(соціальна безпека обмежується аналізом стану захищеності від 

загроз).  

Водночас, недоцільно розглядати соціальну безпеку і як 

систему, відокремлену від національної безпеки, що доводить 

необхідність усвідомлення двоїстого характеру суті поняття 

«соціальна безпека»: 1) як складової національної безпеки; 2) як 

невід’ємного елементу соціально-економічної системи, 

важливого фактора розвитку і функціонування економіки, а отже, 

як складової економічної безпеки держави. Проте обґрунтування 

теоретико-методологічних засад і прикладних засобів 

гарантування соціальної безпеки саме у другому аспекті є більш 

актуальним та системоутворювальним у контексті забезпечення 

економічної безпеки держави.  

У науковій літературі та політичній практиці категорія 

«соціальна безпека» почала формуватися наприкінці 90-х років 

ХХ ст. Уже тоді це поняття містило в собі цілий комплекс 

факторів, що визначають головні компоненти існування людини 

(біологічну, фізичну, психологічну, матеріальну), тим самим 

визначаючи поняття якості життя. Попри існування низки 

наукових досліджень, однозначного визначення поняття 

«соціальна безпека» не існує. 

Термін «соціальна безпека» задекларовано у Всесвітній 

соціальній декларації (1995 р.), ратифікованій на Всесвітній 

конференції з соціального розвитку (Австрія). У Декларації 

сформульовано основні принципи соціальних аспектів сталого 

розвитку, які торкаються проблеми забезпечення соціальної 

безпеки в світі (участь громадянського суспільства у визначенні 

принципів функціонування та добробуту суспільства; інтеграція 

демографічного аспекту в економічні стратегії суспільного 

розвитку та підвищення якості життя; вироблення 

взаємовигідних принципів соціального розвитку; забезпечення 

засад державної політики щодо дотримання прав людини та 

безпеки її життєдіяльності) 12.  

У західній економічній літературі найбільшого поширення 

отримала думка, що «соціальна безпека – це найвищий рівень 
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 Глобалізація і безпека розвитку : монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін.; за ред. О. Г. Білорус. – 

К. : КНЕУ, 2001. – С. 541. 
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системи соціального захисту, який забезпечує її універсальність і 

загальний доступ населення» 13. Проте не можна погодитися з 

таким визначенням, яке робить взаємозамінними категорії 

«соціальна безпека» та «соціальний захист». 

Важливі питання визначення функціональної сфери 

реалізації соціальних суперечностей, виявлення факторів, якісних 

і кількісних параметрів безпеки, необхідність застосування 

результатів досліджень стану соціальної безпеки отримали своє 

філософське відображення у працях А. Маслоу, Ф. Герцберга, 

К. Альдерфера 14. У межах розроблених ними моделей ієрархії 

наведені потреби в безпеці й захищеності (у А. Маслоу – 

безпосередньо як елемент ієрархії, а в моделях Герцберга і 

Альдерфера – опосередковано). Сучасна соціальна проекція 

потреб у безпеці зумовлює підвищення їхнього ієрархічного 

рівня, розгляду як важливого елементу соціальних потреб. Разом 

із тим, соціальний рівень потреб вимагає їхньої соціальної 

рефлексії, усвідомлення необхідності задоволення потреб у 

системі виробничих стосунків. У цьому аспекті потреби 

виявляються як усвідомлене прагнення економічних суб’єктів 

задовольнити соціально-економічний інтерес 15. 

У російській економічній науці термін «соціальна безпека» 

з’явився порівняно недавно. Проте все більше дослідників 

соціальної політики держави використовують його для 

концептуалізації проблем у соціальній сфері й обґрунтування 

доктрини соціальної державності в Росії. Так, наукові праці 

М. Масанової, Р. Пирогова, Е. Бричевського присвячені розробці 

методології соціальної безпеки, концептуалізації підходів до 

цього поняття, опису її внутрішніх і зовнішніх загроз. Серед 

російських дослідників безпеку людського розвитку 

досліджувала З. Бактимирова. Вона вирізнила окремі складові 

безпеки та зробила аналіз загроз безпеці людини. 

Н. Ахтирська визначає соціальну безпеку як невід’ємну 

властивість (атрибут) соціальної системи, що полягає у здатності 
                                                           
13

 Гоффе Н. Социальная составляющая экономического развития: региональный аспект / Н. Гоффе // Мировая 

экономика и международ. отношения. – 2006. – № 5. – С. 54. 
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 Abraham H. Maslow. Motivation and Personality / Maslow H. Abraham; 2-nd ed. – N. Y. : Harper & Row, 1970; 

СПб. : Евразия, 1999. – 479 p.; Мескон Майкл Х. Основы менеджмента / Майкл Х. Мескон, Майкл Альберт, Ф. 

Хедоури; пер. с англ., 3-у изд. – М. : ООО «И. Д. Вильямс», 2007. – С. 672. 
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 Соціальна економіка : навч. посіб. / О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко та ін. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 85. 
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до забезпечення на основі усвідомленої, цілеспрямованої 

діяльності такого порядку взаємозв’язків, за якого 

дезорганізуючий вплив зовнішнього середовища і внутрішніх 

суперечностей на її життєво важливі інтереси обмежується 

потребою цієї системи та її елементів у сталому розвиткові. 

Такий підхід дає можливість сформувати загальну методику 

побудови моделі соціальної безпеки, яка є взаємозв’язаною 

послідовністю виконуваних операцій, вихідною інформацією про 

досліджуваний соціальний об’єкт і його прогнозування, проте не 

передбачає результатів процедури моделювання і визначення 

областей її практичного використання 16. 

У науковому дослідженні Є. Барковської подана 

інтерпретація поняття «соціальна безпека населення» як 

соціологічної категорії, що визначає стан стабільної захищеності 

життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від 

можливих викликів і загроз у всіх сферах життєдіяльності, 

взаємообумовлених і взаємозалежних від дій суб’єктів безпеки 17. 

Проте таке трактування не відображає наявності й масштабів 

реально існуючих загроз, що зумовлює необхідність 

вдосконалення наукового забезпечення соціальної безпеки 

населення країни. 

Дослідник В. Колков під соціальною безпекою розуміє 

«систему законодавчо-нормативних і організаційних заходів, 

здійснюваних державними органами й установами разом із 

громадськими організаціями з метою забезпечення 

життєдіяльності окремого індивіда, різних соціально-

демографічних груп, суспільства загалом» 18. Однак таке 

тлумачення не отримало належного продовження у 

дослідженнях, оскільки воно зазначає домінуючий вплив на 

соціальну безпеку особи (індивіда). Учений зазначає, що для 

більшості тоталітарних режимів характерний високий рівень 

соціальної захищеності й патерналістична позиція держави 

стосовно людини. 
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 Барковская Е. В. Социальная безопасность: методологический анализ и практика социологического 
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Дослідники М. Куліков, О. Бєлокрилова, В. Вольчик 

проводять паралель між термінами «соціальна безпека» та 

«соціальна захищеність». Домінантою є сукупність державних 

економічних, соціальних та правових гарантій, тобто усі види 

соціальних витрат, що скеровуються малозабезпеченим верствам 

населення. Система соціальної безпеки у вузькому значенні – це 

система надання допомоги у грошовій та натуральній формі з 

метою боротьби із бідністю» 19. 

З погляду безпеки життєдіяльності людини розглядають 

соціальну безпеку Н. Киршин, Л. Михайлов, В. Свитнєв, 

В. Соломін, В. Хмельов 20. При цьому вони зважають на сучасні 

надзвичайні терористичні загрози та загрози соціально-

політичного характеру, що відображає категорію безпеки 

однобічно, не враховуючи усього спектру існуючих зовнішніх та 

внутрішніх небезпек.  

Автори монографічного дослідження «Социальная 

безопасность» В. Серебрянников і А. Хлоп’єв подали розгорнуту 

характеристику найбільш типових загроз, що виникали (або 

можуть виникати) у соціальній сфері, і запропонували методики 

їх діагностики, вимірювання і моделювання. 

Дослідник Б. Мінін трактує термін «соціальна безпека» як 

стан суспільства, в якому забезпечується номінальний 

(нормований і суспільно нормальний) рівень соціальних умов і 

наданих соціальних благ – матеріальних, санітарно-

епідеміологічних, екологічних, психологічних та інших, що 

визначають якість життя людини і суспільства. Розглядаючи 

економічні проблеми з огляду формування соціально-правових 

засад громадянського суспільства, Б. Мінін зауважує, що за 

умови соціальної безпеки у суспільстві «гарантується 

мінімальний ризик для життя, фізичного і психічного здоров’я 

людей, можливість духовного, інтелектуального і фізичного 
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розвитку, особистих здібностей громадянина й ефективної 

реалізації цих здібностей» 21. 

На думку С. Плотнікова, «соціальна безпека – це різновид 

безпеки, який вивчає найбільш загальні властивості явищ 

взаємодії людей, з одного боку, і явища, що виникли внаслідок 

цього процесу взаємодії, – з іншого, окремі види або сторони 

явища вивчають спеціальні напрями безпеки (політичний, 

економічний, інформаційний тощо). Диференціація цих видів 

безпеки не лише не заперечує, а, навпаки, потребує існування 

«генералізуючого» фактору, яким і є соціальна безпека». 

Спираючись у своїх подальших міркуваннях на те, що соціальна 

сфера належить до стратегічних складових потужності держави, 

разом з її територією, природними ресурсами, автор стверджує, 

що «соціальна безпека – це надійна захищеність життєво 

важливих інтересів соціальних суб’єктів (у тому числі регіонів), 

збереження і розвиток людського потенціалу, систем 

життєдіяльності людей, цінностей, їх способу життя, етичної 

поведінки тощо» 22. 

Узагальнюючи наведені міркування, доходимо висновку, що 

соціальна безпека на державному рівні є радше «статичне» 

поняття (стосується існуючого стану основних сфер виробництва 

і соціальної сфери, охорони внутрішнього конституційного 

порядку, зовнішньої безпеки, культури), а соціальна безпека на 

регіональному рівні відображає рівень захищеності соціальних 

інтересів населення в процесі сталого розвитку регіонів. Але, 

оскільки соціальна безпека регіону є зазвичай, невід’ємною 

частиною національної безпеки, то її необхідно розцінювати як 

обов’язковий внутрішній складник безпеки первинної ланки 

економіки. Водночас категорія «соціальна безпека регіону» є 

ширшою і відображає збереженість таких складників, як 

трудовий потенціал, ринок праці, соціальна сфера тощо.  

У сучасних умовах, соціальна безпека все частіше 

аналізується в контексті глобалізації тих викликів і загроз 

національним, економічним і соціально-політичним системам, які 
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супроводжують процес розповсюдження західного капіталу і 

впливу транснаціональних корпорацій. Загрози і виклики 

соціальної безпеки у сучасному глобалізованому світі з погляду 

постіндустріального розвитку стали також об’єктом вивчення 

зарубіжних учених-економістів і політологів: М. Делягина, В. 

Іноземцева, Н. Хомського, І. Валлерстайна, А. Панаріна, 

М. Хардта, А. Негрі. Особливої уваги заслуговують їх прагнння 

досліджувати феномен соціальної безпеки в єдності й органічній 

взаємообумовленості біологічної, психічної та соціальної 

природи людини, а також цілісному, системному його зв’язку з 

чинниками соціального середовища. Додамо, що значним 

теоретичним досягненням аналізованої проблеми є узагальнення 

суті поняття «соціальна безпека» з урахуванням цілісної 

концепції соціалізації на основі взаємозв’язаних теорій особи, 

соціуму, регіону, держави Г. Андреєва, В. Бехтерєва, 

Л. Виготського, І. Кона, А. Леонтьєва, Г. Осипова, 

С. Рубінштейна, Ж. Тощенка, В. Отрута та ін. 

Систематизувавши наукові підходи до визначення соціальної 

безпеки, варто зазначити, що найбільш прийнятними можна 

вважати такі твердження:  

– соціальна безпека розглядається як характеристика стану 

державних, економічних і суспільних інститутів та соціальних 

спільнот, небезпека функціонування яких визначається ступенем 

соціальної напруженості, який або знижує рівень безпеки, або 

підвищує його 23. У зв’язку з цим виокремлюються три рівні 

соціальної напруженості: низький, який практично не впливає на 

соціальну безпеку, середній, який чинить вплив на соціальну 

безпеку, та високий, який дезорганізує функціонування 

соціальних інститутів і спільнот, що призводить до виникнення 

ситуації небезпеки 24. При цьому до основних характеристик 

соціальної безпеки належать тривалість і якість життя, що 

засвідчують достатній рівень соціальної безпеки; 

– соціальна безпека трактується як стійке функціонування 

соціальних інститутів суспільства, які забезпечують стабільний 

розвиток особистості й суспільства на основі підвищення якості 
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життя своїх громадян 25. При цьому, стан соціальної безпеки (або 

про її відсутність) визначають за рівнем соціальної напруженості, 

яка виявляється за допомогою фізіологічної, психофізіологічної, 

соціальної та психологічної адаптації різних категорій населення 

до об’єктивних і суб’єктивних труднощів. У цьому визначенні до 

основних об’єктів соціальної безпеки належить держава і 

соціальні інститути;  

– соціальна безпека трактується як сукупність факторів 

життєзабезпечення та відтворення соціальних суб’єктів, що 

утворюють суспільну цілісність, яка хоча б на мінімальних рівнях 

гарантує виживання і стабілізацію суспільства, визначає 

необхідні передумови існування та розвитку сукупності 

динамічних соціальних суб’єктів суспільства як цілісної 

функціональної системи 26; 

– соціальна безпека характеризується як захищеність 

особистості від загроз, що порушують її життєво важливі 

інтереси, права і свободи, яка покликана підтримувати постійне 

відтворення життєдіяльності й розвитку всіх соціальних 

суб’єктів 27. Додамо, що однією з умов забезпечення соціальної 

безпеки є проведення соціологічного моніторингу, що дає 

можливість охопити всю соціальну сферу, оцінити 

результативність соціальної політики з боку її якісних 

показників. Крім того, безсумнівна перевага моніторингу полягає 

в його здатності систематично нарощувати, інтегрувати необхідні 

дані щодо широкого кола стандартних соціальних показників і 

створювати на цій основі оновлених інформаційних мереж даних. 

Для економічної науки та практики України соціальна 

безпека є новою проблемою, важливість якої останнім часом все 

більше зростає. У вітчизняній науковій літературі питання 

соціальної безпеки розроблені доволі поверхово. Вперше 

проблема реформування соціальної сфери в Україні постала у 

зв’язку із необхідністю компенсації наслідків економічних 

перетворень. У Програмі уряду «Шляхи радикальних 
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економічних реформ» (1999 р.) вперше було виокремлено 

напрями економічної та соціальної політики із наголосом на 

останній: «Домінантою громадського прогресу і цивілізованої 

держави має бути, насамперед, соціально орієнтована економіка, 

здатна забезпечити добробут і соціальний захист громадян, їх 

політичні права і вільний вибір діяльності» 28. 

Можна погодитися з думкою О. Новікової, яка стверджує, що 

соціальна безпека, незважаючи на гостроту та вагомість, не набула 

відповідного розвитку як самостійний науково-практичний 

напрям ні в системі національної безпеки, ні в системі державного 

управління, ні в системі соціальної та економічної політики 29.  

Науковцями Центру перспективних соціальних досліджень 

Міністерства праці та соціальної політики і НАН України 

узагальнено різні методичні підходи щодо визначення та 

розуміння поняття «соціальна безпека»: соціальна безпека – стан 

суспільства, у тому числі всіх основних сфер виробництва, 

соціальної сфери, охорони внутрішнього конституційного 

порядку, зовнішньої безпеки, культури, за якого забезпечується 

номінальний рівень соціальних умов та соціальних благ – 

матеріальних, санітарно-епідеміологічних, екологічних, 

психологічних тощо, що визначають якість життя людини й 

суспільства загалом, та гарантується мінімальний ризик для її 

фізичного і психічного здоров’я. 

Науковці І. Гнибіденко, А. Колот, В. Роговий справедливо 

констатують, що чіткого, розгорнутого визначення поняття 

«соціальна безпека» в українській економічній літературі все ще 

немає. Вони пропонують під соціальною безпекою розуміти стан 

захищеності соціальних інтересів особи, суспільства, держави від 

впливу загроз національній безпеці 30. 

На думку О. Білорус, соціальна безпека є основою парадигми 

соціального розвитку в умовах глобалізації й розглядається як 

«надійна захищеність життєво важливих інтересів соціальних 

суб’єктів на макро- та мікрорівнях, збереження і розвиток 
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людського потенціалу, підтримка ефективного стимулювання 

діяльності людей, систем їхньої соціалізації та життєзабезпечення, 

невмирущих цінностей, моральності» 31. Отже, автор визначає цю 

категорію, обмежуючись існуючими мотивами, потребами та 

стимулами. З таким визначенням однозначно погодитися не 

можна, оскільки для різних верств суспільства, відповідно до 

рівнів розвитку певних регіонів, життєво важливі інтереси та 

параметри розвитку матимуть різне змістове наповнення.  

Це визначення С. Дойл доповнює статусом держави у 

розробці заходів щодо розвитку соціальної сфери, освіти та 

економіки, що дає змогу конкретизувати засоби досягнення 

соціальної безпеки. На наш погляд, це дуже вузький зміст, що 

ігнорує важливі аспекти поняття соціальної безпеки. Наприклад, 

соціальна безпека охоплює не лише державу, а й безпеку особи 

(людини), соціальних груп, організацій і суспільства загалом. 

Відтак більш операційним є таке визначення: «соціальна безпека 

– це стан захищеності життєвих інтересів особи, суспільства і 

держави, що досягається сумісними діями державних і 

суспільних інститутів завдяки гнучкому використанню 

економічних, політичних та інших засобів як у внутрішній 

політиці, так і в міжнародних відносинах» 32. 

Деякі вітчизняні науковці у галузі економічної безпеки, 

зокрема Г. Пастернак-Таранушенко, визначають соціальну 

безпеку, як різновид безпеки, що базується на психічному та 

психологічному стані населення країни і залежить від багатьох 

інших видів безпеки (від економічної, політичної, цінової, 

інформаційної тощо), а також чинників розвитку ринку праці, 

демографічної та криміногенної ситуації у суспільстві 33. Однак, 

така характеристика соціальної безпеки, не дає повного уявлення 

про сукупність відповідних критеріїв та індикаторів, які 

відображають рівень захищеності життєво важливих інтересів 

соціально-економічної системи. Крім того, разом зі створенням 

сприятливих передумов у майбутньому доцільно посилити 
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роботу зі зміцнення відповідних параметрів соціальної безпеки як 

складової економічної безпеки. 

Погоджуємося з трактуванням соціальної безпеки у 

наукових дослідженнях В. Паламарчука, де під соціальною 

безпекою автор констатує факт недопущення умов, які б привели 

до неприйнятного зниження рівня життя основних верств 

населення і окремих соціальних груп, що обумовлює соціальну 

деградацію, а також забезпечення умов збереження соціальної 

перспективи для всіх верств населення 34. 

В. Скуратівський додає, що соціальна безпека є складовою 

національної безпеки і визначає стан захищеності життєво 

важливих інтересів суспільства, держави від внутрішніх та 

зовнішніх загроз, а також від загрози соціальним інтересам 35. 

Водночас, науковець не розглядає в межах аналізованої системи 

рівнів її забезпечення, що могло б у подальшому стати основою 

виокремлення конкретних суб’єктів згаданих життєво важливих 

інтересів.  

Отже, нам ближчий синтетичний підхід О. Новікової, яка у 

своїй праці «Соціальна безпека: організаційно-економічні 

проблеми і шляхи їх вирішення» здійснила комплексне 

дослідження соціальної безпеки, згідно з яким цей термін визначає 

стан захищеності соціальних інтересів особи і суспільства від 

загроз національній безпеці. Під соціальними інтересами 

дослідниця розуміє орієнтири та прагнення людини, суспільства, 

держави до задоволення соціальних потреб стосовно забезпечення 

життєдіяльності, суспільно-нормального функціонування та 

соціального розвитку 36. Звісно, можна дискутувати щодо цього 

твердження, оскільки неспіврозмірними з погляду важливості є 

загрози щодо особи та, наприклад, показників економічного 

розвитку країни. 

Відповідно за результатами узагальнення сутнісних 

характеристик категорії «соціальна безпека» (зокрема у контексті 

значущості його ролі в економіці) доцільно стверджувати, що 
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соціальна безпека відображає результат нейтралізації або 

попередження негативних наслідків впливу макросередовища на 

якість життя громадян країни, а держава в особі законодавчої, 

виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, 

суспільних організацій покликана забезпечувати належний рівень 

розвитку громадянської сфери життєдіяльності кожної людини, 

прав та свобод особистості, її здоров’я та життя, соціальних 

інтересів. Окрім того, соціальна безпека є результатом 

нейтралізації (або попередження) негативних наслідків впливу 

макросередовища на якість життя людей. 

Варто зауважити, що безліч визначень соціальної безпеки 

обумовлені різними підходами в теоретичних концепціях 

економіки, соціології, політології в залежності від аспектів 

дослідження. У будь-якому з цих випадків соціальну безпеку 

ототожнюють зі соціальним захистом, соціальними гарантіями, 

які реалізуються у суспільстві за допомогою соціальної політики і 

зумовлюють до підвищення рівня та якості життя населення.  

Окрім того, зазначимо, що спільною ознакою усіх наведених 

вище підходів до визначення дефініції «соціальна безпека» є 

спроба науковців охарактеризувати її як категорію, що 

відображає тенденції та результати соціально-економічних 

процесів, поєднуючи ієрархічну систему соціальних цілей, задач, 

індикаторів, соціальних ризиків і стандартів розвитку індивіда, 

громадянського суспільства, держави. Це дає змогу підвищити 

рівень та якість життя, активізації процесу гармонізації 

продуктивних сил суспільства і сприяє стабілізації суспільного 

розвитку, поліпшенню якості життя людини та сприяє 

налагодженню ефективної взаємодії держави з громадянами. 
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1.2. Концептуальні основи формування системи 

соціальної безпеки 

 

Проведений нами стислий огляд трактувань категорії 

«соціальна безпека» демонструє, що будь-яка сукупність 

наукових поглядів істотною мірою залежить від загальної ідеї та 

змісту дослідження. Незважаючи на широку вживаність і 

змістовну простоту категорії, її загальноприйнятого визначення 

сьогодні не існує. Це можна пояснити особливою складністю та 

внутрішніми протиріччями зазначеного феномену. З погляду 

системного підходу безпеку варто розглядати як якісну 

характеристику, невід’ємну властивість складних соціально-

економічних та суспільних систем, що дасть можливість точніше 

охарактеризувати її суть і зв’язок з традиційними 

характеристиками системи.  

Реальна потреба в посиленні дієздатності науки та її впливу 

на формування системи соціальної безпеки обумовлює 

активізацію пошуку науковцями адекватної парадигми 

стратегічних досліджень, відповідного інструментарію та 

методології. Так, А. Сухоруков обґрунтовує доцільність 

використання таких теорій: систем і системного аналізу, циклів, 

життєвого циклу продукту, запасів, катастроф, ризиків, 

технологічного розриву, факторного аналізу, прогнозування, 

антимонопольного регулювання, прийняття рішень 37. Заслуговує 

на увагу, зокрема, версія системного підходу в економічній науці, 

запропонована Я. Корнаї, яку він називає «системною 

парадигмою» 38. Очевидно, що розв’язання поставленої задачі 

неможливе без застосування апарату теорії систем. 

Наведемо низку понять і визначень, які необхідні для 

забезпечення єдності дослідження і унеможливлення 

неоднозначності інформаційного опису. Під час конкретизації 

системних визначень для дослідження системи соціальної 

безпеки, на наш погляд, необхідно враховувати, що системні 

визначення мають відображати: по-перше, основні межі й 
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принципи загальносистемного підходу; по-друге, конкретність 

досліджуваних об’єктів; по-третє, специфічні закономірності, 

властиві управлінню і забезпеченню соціальної безпеки; по-

четверте, несуперечливість. Під системою варто розуміти 

сукупність взаємозв’язаних елементів, відокремлену від 

зовнішнього середовища і взаємодіючу з нею як єдине ціле 39. 

Зауважимо, що при дослідженні системи в першу чергу 

виокремлюють структуру системи і механізм її функціонування 

(рис. 1.1).  
 

 

 

Рис. 1.1. Структура та механізм функціонування системи  

 

Структура системи – це сукупність суб’єктів і об’єктів, що є 

елементами системи.  

Структура зв’язків – це сукупність інформаційних, 

технологічних, керівників, функціональних та інших потоків між 

вузлами системи. Відповідно можна виокремити структуру 

інформаційних зв’язків, технологічну структуру, структуру 

механізму функціонування (функціональну структуру), структуру 

управління.  

Механізм функціонування – це набір правил (процедур, 

функцій), що регламентують дії елементів системи в процесі 

функціонування системи.  

Для того, щоби система існувала, тобто була тотожна сама 

собі, необхідно ідентифікувати основні характеристики, що 
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визначають її цілісність (єдність). Характеристики, які 

ідентифікують основні властивості системи, Дж. Клір називає 

первинними, а всі інші – вторинними. Саме тому, в цьому 

контексті доцільно навести класифікацію визначень системи 

соціальної безпеки і сформулювати чотири напрями досліджень: 

– вертикальний (А. Татаркін, А. Скопін, Г. Клейнер та ін.) – 

передбачає аналіз соціальної безпеки держави з позиції окремих 

елементів ієрархічної структури, що описує формування та 

розвиток системи соціальної безпеки на мікроекономічному і 

регіональному рівнях (соціальна безпека держави детермінована 

соціальною безпекою регіонів і окремих територій) 40; 

– горизонтальний – акцентується увага на функціональній 

структурі соціальної безпеки: трудового потенціалу, соціальної 

сфери, ринку праці й зайнятості населення, міграційній безпеці; 

– зовнішньоекономічний (С. Загашвілі, Н. Гусаків, 

А. Оболенський та ін.) – визначає захищеність життєво важливих 

інтересів соціальних суб’єктів на макро- та мікрорівнях, 

збереження і розвиток людського потенціалу, підтримку 

ефективного стимулювання діяльності людей, систем їхньої 

соціалізації та життєзабезпечення, невмирущих цінностей, 

моральності тощо 41; 

– моністичний (А. Сантос, Л. Косалс та ін.) – характеризує 

найважливіші пріоритети забезпечення соціальної безпеки, що 

пов’язані з вирішенням проблеми розповсюдження тіньової 

економіки, корупції, «інституційних пасток» 42. 

Зазначимо, що наведені традиційні характеристики 

досліджень системи соціальної безпеки ґрунтуються на 

методології системного аналізу, яка припускає вирішення трьох 

пізнавальних завдань: виявлення елементів, суспільної системи; 

визначення системоутворювальних принципів, що об’єднують ці 

елементи в єдине ціле; розгляд соціальної безпеки на рівні 

підсистеми, як елемента суспільної системи. Відповідно до цих 

завдань проведемо послідовний аналіз суспільної системи з 
                                                           
40
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метою виявлення найважливіших соціальних підстав її безпеки. 

Для дотримання загальної логіки викладення почнемо наше 

дослідження з третього завдання – розгляду соціальної безпеки як 

елементу суспільної системи. 

Суспільство – це підсистема об’єктивної реальності, що 

відокремлена від природних утворень, але органічно пов’язана з 

ними. Характерна для суспільства соціальна форма руху, як 

передумова свого існування, спирається на нижчі форми руху 

матерії (механічну, фізичну, хімічну і біологічну). Це засвідчує 

значущість природних засад соціальної безпеки, без яких 

існування суспільства стає неможливим. 

Головною відмінністю системи соціальної безпеки від інших 

підсистем є те, що вона завжди є певним поєднанням 

матеріального й ідеального, об’єктивного і суб’єктивного, 

стихійного і планомірного, випадкового і закономірного. Це 

зумовлене тим, що в суспільстві, на відміну від природи, діють 

люди, наділені свідомістю і волею; їхні вчинки завжди 

цілеспрямовані. Але діяльність людей не завжди приводить до 

очікуваних результатів, оскільки в складних суспільних явищах 

відбувається зіткнення протилежно орієнтованих сил, дій, 

вчинків різних суб’єктів, що і визначає об’єктивність (тобто 

незалежність від цілей і бажань цих суб’єктів) загального 

напряму соціального процесу. Подібна об’єктивність 

закономірностей функціонування і розвитку суспільної системи є 

однією з найважливіших детермінант соціальної безпеки 

(рис. 1.2). 

Необхідно зазначити, що найважливішими елементами 

суспільної системи, взаємозв’язаними між собою на різних рівнях 

соціальної ієрархічної структури, є індивіди, їх групи, об’єднання 

етнічних спільнот, регіони, держава. Усі ці елементи в своєму 

функціонуванні в рамках структури соціальної системи 

визначають той або інший ступінь її безпеки. Водночас, 

системоутворювальними принципами, що об’єднують ці 

елементи в єдине ціле, є суспільні стосунки, тобто зв’язки, що 

виникають між соціальними суб’єктами в процесі їхньої 

діяльності. Вони поділяються на первинні (матеріальні) і 

вторинні (ідеологічні). 
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Рис. 1.2. Об’єктивна закономірність функціонування і розвитку 

суспільної системи в площині детермінант соціальної безпеки 
 

Головними є матеріальні – виробничі стосунки, характер 

яких визначається продуктивними силами суспільства і не 

залежить від волі та свідомості людей. Матеріальні суспільні 

стосунки – одна з найважливіших засад соціальної безпеки. 

Ідеологічні суспільні стосунки – політичні, правові, етичні – 

виникають на основі виробничих і заздалегідь проходять крізь 

свідомість людей. Ці стосунки також виконують надзвичайно 

важливу роль у системі детермінант соціальної безпеки, а в 

періоди кризових станів суспільства їх сенс суттєво зростає і за 

ступенем впливу навіть може перевершувати значення 

матеріальних суспільних стосунків на стан соціальної безпеки. 
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Додамо також, що у марксистській теорії розроблена 

достатньо чітка системна координація між сукупністю 

виробничих стосунків (що розглядається як базис суспільства, 

його економічна структура) та ідеологічною системою 

суспільства, сукупністю ідеологічних стосунків, поглядів і 

відповідних ним установ. У суспільстві базис і система 

перебувають у стані діалектичної взаємодії: базис визначає 

систему, яка володіє відносною самостійністю в своєму розвитку 

і має зворотний вплив на економічний базис, що дає змогу 

розкрити субординацію найважливіших елементів структури 

суспільства за їхньою значущістю в системі детермінації 

соціальної безпеки. 

Зазначимо, що для охоплення всього різноманіття 

детермінант системи соціальної безпеки згадані вище 

найважливіші елементи структури суспільної системи мають 

бути доповнені низкою основних сфер системи соціальної 

безпеки (демографічної, соціальної, сфери працевикористання та 

міграційної сфери). Кожна з цих сфер є відносно самостійною 

підсистемою соціальної безпеки, посідає в ній певне місце, 

виконує відповідні функції і вирізняється власними параметрами 

безпеки. У кожній сфері присутні матеріальні й ідеальні 

елементи. Під час переходу від матеріально-виробничої сфери до 

духовної зростає роль і значення свідомості як у середині кожної 

сфери, так і внаслідок її впливу на інші сфери суспільного життя, 

а отже, і на узагальнену характеристику соціальної безпеки. 

Комплексне осмислення суспільної системи дає змогу 

застосувати до дослідження його безпеки загальнонаукові 

критерії і вивчити специфічні соціальні закони, що покладено в 

основу формування системи соціальної безпеки. Так, для 

соціальної безпеки як органічної системи характерний стан 

саморозвитку, джерелом якого є низка внутрішніх суперечностей. 

У цій системі суперечностей головною є суперечність між 

продуктивними силами і виробничими стосунками, яка 

конкретизована в законі відповідності виробничих стосунків 

характеру і рівню розвитку продуктивних сил. При порушенні 

цієї відповідності виробничі стосунки з форми розвитку 

продуктивних сил перетворюються на чинник, що перешкоджає 
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їхньому розвитку, на одне з найважливіших джерел цілого 

спектра соціальних небезпек. Таке протиріччя вирішується 

зміною виробничих стосунків (у мирний або насильницький 

спосіб), що спричиняє зміни у суспільній безпеці й визначає 

спрямовання дослідження системи соціальної безпеки з позиції 

двох різних теорій – формаційної та цивілізаційної, кожна з яких 

тією чи іншою мірою позначається на розумінні сутності системи 

соціальної безпеки (рис. 1.3). 

Отже, до преваг формаційної теорії належать: 

1) системне дослідження соціальної безпеки як соціального 

явища, що визначається методологічною основою розуміння 

сутності безпеки; 

2) визначення чіткої, зрозумілої основи зміни формацій – 

зміна способу виробництва як однієї з найважливіших засад 

безпеки суспільства; 

3) виявлення характерних особливостей розвитку системи 

соціальної безпеки у всесвітньому масштабі; 

4) порівняння та оцінка етапів суспільного регіонального 

розвитку і відповідного йому рівня соціальної безпеки; 

5) визначення рівнів соціальної безпеки регіонів і порівняння 

їх між собою. 

Окрім згаданих переваг формаційна теорія має низку 

недоліків, що перешкоджають адекватному оцінюванню 

характеру і рівня соціальної безпеки. До найважливіших з них 

належать: 

1) зведення означеної системи до п’ятикратної системи, що 

зумовлює невиправдане спрощення, зближення різнорідних і 

різноякісних за рівнем їхньої безпеки соціальних систем; 

2) невизначеність місця в схемі соціальної формації безпеки; 

3) домінування у розвитку системи лише одного аспекту 

соціального процесу – економічного, який, незважаючи на всю 

його значущість, не вичерпує всіх варіантів детермінації безпеки 

суспільства; 

4) відсутність пояснення багатоваріантності розвитку 

системи соціальної безпеки і різноманітності відповідних її форм. 
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Рис. 1.3. Переваги та недоліки парадигмальних теорій 

формування системи соціальної безпеки 
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системне дослідження соціальної 

безпеки 

виявлення характерних особливостей 

розвитку системи соціальної безпеки у 

всесвітньому масштабі 

визначення чіткої, зрозумілої основи 

зміни формацій безпеки  

урахування етапів суспільного 

регіонального розвитку і відповідного 

йому рівня соціальної безпеки 

визначення та зіставлювання рівнів 

соціальної безпеки регіонів відсутність орієнтації на виявлення 

загальних закономірностей 

соціального процесу 

невизначеність місця в схемі 

соціальної формації безпеки 

домінування у розвитку системи лише 

одного аспекту соціального процесу – 

економічного 

ПЕРЕВАГИ  

НЕДОЛІКИ  

домінування у розвитку системи лише 

одного аспекту соціального процесу – 

економічного 

з’ясування і облік специфічності станів 

соціальної безпеки та її аспектів в 

окремих регіонах 

особливий розгляд культурологічних 

аспектів суспільних процесів 

пояснення багатоваріантності 

розвитку системи соціальної безпеки в 

світовій теорії 

НЕДОЛІКИ  

помилкове зближення різнорідних і 

різноякісних за рівнем безпеки 

соціальних систем 

відсутність чітких критеріїв 

порівняння різних систем за ступенем 

їхньої безпеки 
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Таким чином, формаційна теорія дослідження системи 

соціальної безпеки базується на двох головних принципах: 

принципі єдності безпеки людини і принципі соціально-

економічного прогресу. Соціальна безпека в рамках цієї теорії 

трактується в її співвідношенні з суспільством загалом, що 

перебуває в процесі свого розвитку. Ця теорія дослідження 

системи соціальної безпеки є доволі відособленою і має 

специфічний характер соціальних процесів, унаслідок чого є 

недостатнім суто формаційний підхід до осмислення соціальної 

безпеки держави, що ґрунтується на безпеці її регіонів. 

Саме тому звернемося до оцінки цивілізаційної теорії. 

Головними перевагами цієї теорії, що розглядаються з позиції 

методологічного впливу на стан розвитку системи соціальної 

безпеки, є: 

1) з’ясування і облік специфічності станів соціальної 

безпеки та її аспектів в окремих регіонах; 

2)  особливий розгляд культурологічних аспектів суспільних 

процесів, що безпосередньо впливають на стан соціальної 

безпеки; 

3)  пояснення багатоваріантності розвитку системи в світовій 

теорії й різноманітності відповідних цим варіантам форм 

соціальної безпеки. 

Разом з тим, цивілізаційна теорія характеризується певною 

обмеженістю, що виявляється у зв’язку з проблемою соціальної 

безпеки в таких аспектах: 

1)  відсутності орієнтації на виявлення загальних 

закономірностей соціального процесу, що визначають стан 

розвитку системи соціальної безпеки; 

2)  неопрацьованості чітких критеріїв порівняння різних 

систем за ступенем їхньої безпеки. 

Порівняння формаційної та цивілізаційної теорій 

формування системи соціальної безпеки засвідчує, що вони 

методологічно орієнтовані на вирішення принципово різних 

завдань: якщо формаційний підхід найбільш ефективний під час 

осмислення загальної якісної характеристики системи соціальної 

безпеки стосовно людського суспільства, то цивілізаційний – при 
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розгляді безпеки конкретних локальних суспільств, у нашому 

випадку – регіонів. 

Зауважимо, що використання формаційної й цивілізаційної 

теорій формування системи соціальної безпеки враховує 

існування концепції моделі соціальної системи Т. Парсонса, яка 

передбачає вирішення проблем виживання та сталого розвитку за 

допомогою чотирьох підсистем: економічної, політичної, 

соціальної (спорідненої) і культурної. Економічна підсистема 

забезпечує функцію адаптації системи соціальної безпеки до 

умов середовища (виробництво і розподіл продуктів харчування 

та обміну, житло і т.п.) та охоплює сферу виробництва й 

споживання і пов’язану з нею сферу екології. Політична 

підсистема забезпечує функцію цілевикористання та 

ціленаправлення як в сфері суспільних відносин, так і у сфері 

соціального управління. Соціальна підсистема забезпечує лінію 

відтворення структури і управління напруженістю та охоплює 

моральний та релігійний аспекти суспільного життя. Підсистема 

культури забезпечує функцію інтеграції (підтримання 

гармонійних, безконфліктних відносини між елементами 

системи), поєднуючи в собі духовне життя, правові інститути та 

звичаї 43. 

Згідно з цією концепцією всі компоненти соціальної системи 

беруть участь у процесі зміцнення безпеки. Однак у сучасних 

умовах ускладнення зв’язків і залежностей із середовищем, 

розширення сфер життєдіяльності в структурі системи соціальної 

безпеки виокремлюється ще одна підсистема, яка спеціалізується 

на вирішенні проблем забезпечення безпеки. Відповідно 

соціальна система делегує функцію забезпечення безпеки 

спеціальній підсистемі, структурні підрозділи якої мають бути 

націлені на забезпечення безпеки в кожній сфері життєдіяльності 

соціальної системи, в кожній з її підсистем. Останню прийнято 

називати підсистемою (системою) безпеки.  

Отже, що значення підсистеми забезпечення безпеки для 

сталого розвитку соціальної системи полягає в тому, що завдяки 

її функціонуванню економічна, політична, соціальна і підсистема 

                                                           
43

 Staubmann Helmut. Talcott Parsons: zur Aktualität eines Theorieprogramms / Helmut Staubmann, Harald Wenzel 

(Hrsg.). Wiesbaden : Westdt. Verl., 2000. Р. 48–65. 
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культури вивільняють необхідні для виконання своїх основних 

функцій матеріальні та інтелектуальні ресурси. Соціальна 

система, формуючи і зміцнюючи підсистему забезпечення 

безпеки, заощаджує сили і засоби, створює умови для розвитку 

власне системи та її елементів, не лише забезпечує збереження 

засобами соціального контролю і примусу існуючої структури, а 

й розвиває соціальну систему. 

Такий підхід до формування переліку базових моделей 

засвідчує, що діяльність підсистеми забезпечення безпеки 

ґрунтується на лінійному і об’єктовому принципах. Лінійний 

принцип відображає відповідність вертикальної структури моделі 

безпеки структурі самої соціальної системи. Об’єктовий принцип 

відображає відповідність рівнів внутрішньої структури моделі 

соціальної безпеки основних об’єктів її забезпечення, тобто 

міжособистісному, регіональному, державному та міжнародному 

рівнями. Це зумовлює виокремлення структурних складових по 

горизонталі.  

У запропонованій концепції безпеку кожної з підсистем 

системи соціальної безпеки має гарантувати відповідний 

підрозділ, діяльність якого зумовлена необхідністю забезпечення 

безпеки як на міжнародному, державному рівнях, так і на рівнях 

регіону і особистості. Отже, умовно структура базових моделей 

безпеки може бути представлена, як горизонтальний зріз лінійної 

структури системи забезпечення безпеки (тобто у вигляді 

підсистеми суб’єкта управління), форма якої обумовлена 

структурою об’єкта управління. У цьому наочно виявляється 

діалектична єдність суб’єкта та об’єкта управління, що 

створюють загальну систему соціальної безпеки. 

Наведені вище міркування доводять існування відкритого 

характеру невизначеності системи соціальної безпеки, що дає 

можливість виявити об’єктивні й суб’єктивні особливості її 

формування (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Суб’єктивні та об’єктивні особливості формування системи 

соціальної безпеки 
Система соціальної безпеки Соціальна безпека 

1. Існування соціальних загроз у 

системі може бути відомим, тоді як 

загрози людської діяльності невідомі 

1. Загроз системі не існує і якщо деякі 

чинники, що впливають на систему, 

відомі; діяльність людей спричинює 

загрози розвитку системи 

2. Для системи існує ситуація 

страхування ризиків елементів 

системи, зумовлена потребою 

забезпечення безперервності та 

стабільності відтворювальних 

соціальних процесів навіть за умови 

виникнення непередбачуваних 

небезпек 

2. Унаслідок творчого характеру 

людської діяльності існує 

перманентна невизначеність, якої не 

можна передбачити  

3. Вірогідність результатів розрахунку 

індикаторів соціальної безпеки 

стосовно окремих елементів можна 

виразити математично 

3. Вірогідність результатів розрахунку 

індикаторів безпечної діяльності 

людини обумовлена невідповідністю 

значень вихідних параметрів цієї 

діяльності деяким конкретним 

вимогам 

4. Система соціальної безпеки 

формується за допомогою логіки і 

емпіричних досліджень  

4. Безпека людини діяльності 

базується на інтуїції та суб’єктивній 

оцінці. Кожний новий елемент 

інформації створює нову карту думок, 

очікувань і ризиків 

5. Предметом дослідження є елементи 

системи (матеріально-виробничої, 

політичної й духовної), на 

регіональному рівні – безпека 

відтворення населення та трудового 

потенціалу; безпека соціальної сфери; 

безпека ринку праці; міграційна 

безпека 

5. Предметом дослідження є індивід та 

поведінкові ризики його діяльності 

 

Таким чином, особливістю дослідження засад формування 

системи соціальної безпеки є конкретизація суб’єктивних і 

об’єктивних відмінностей. Визначення індикаторів соціальної 

безпеки має здійснюватися не лише з метою оцінки безпеки 

діяльності людини, а задля виявлення існуючих загроз системі. 

Такий підхід до формування системи соціальної безпеки дає 
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змогу трактувати її як цілісний комплекс взаємопов’язаних 

елементів. Одночасно, виявлення головних відмінностей, що 

існують між безпекою діяльності людини та формуванням 

соціальної безпеки, як цілісної системи координації соціальних 

процесів на загальнодержавному та регіональному рівнях дає 

змогу деяким елементам системи використовувати обмежену 

здатність розвитку безперервно створювати і передавати нові 

виклики і загрози.  

Зазначимо, що у нашому дослідженні, система соціальної 

безпеки – це фундаментальна категорія, що характеризує 

цілісність, яка, з одного боку, відокремлена від зовнішнього 

середовища, з іншого – має внутрішню структуру. Середовище – 

це не лише підґрунтя для створення системи; в оточенні 

середовища живе і функціонує будь-яка система. Вона 

випробовує на собі дію середовища і, своєю чергою, здійснює на 

нього вплив. Часто система створюється лише для того, щоби 

змінити властивості навколишнього середовища. З цієї причини 

взаємозв’язок середовища і системи можна вважати однією з 

основних особливостей функціонування останньої, зовнішньою 

характеристикою, що визначає її внутрішні властивості.  

Відповідно, система соціальної безпеки має дві сторони: 

зовнішню, яка визначає дію економічних, політичних та 

духовних небезпек на систему, і внутрішню, що характеризує 

властивості опірності системи щодо дій середовища. Внутрішня 

безпека (соціальна безпека регіону) – це характеристика 

цілісності системи, що описує її здатність підтримувати своє 

нормальне функціонування в умовах зовнішніх і внутрішніх дій. 

Зовнішня безпека – це здатність системи взаємодіяти зі 

зовнішнім середовищем без порушення найважливіших 

параметрів, що характеризують її безпечний стан.  

На основі вищесказаного можна сформулювати два 

принципи організації системи безпеки: 

– принцип локальності, що полягає в створенні умов 

нерозповсюдження небезпечних тенденцій, що з’явилися, та їх 

ліквідації на початковій стадії; 

– принцип глобальності, який застосовується у випадку 

порушення принципу локальності й полягає у створенні широкої 
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системи протидії небезпеці. Зрозуміло, принцип локальності 

економічно вигідніший, проте його може виявитися недостатньо 

у зв’язку з існуванням небезпеки і специфікою загрозливих явищ, 

зумовлених регіональними особливостями розвитку. 

Наведені принципи необхідно застосовувати для аналізу 

проблем безпеки як на макроекономічному, так і на 

регіональному рівні. Очевидно, що згідно з функціональною 

орієнтованістю системи соціальної безпеки можна виокремити 

зовнішній і внутрішній механізми захисту. Зовнішній захисний 

механізм є надбудовою системи, яка має упорядкувати взаємодію 

системи і середовища. На нього покладається завдання створення 

комфортних з погляду безпеки умов існування системи: наявність 

мінімального рівня зовнішніх чинників, які загрожують 

існуванню системи, або тих, що призводять до неприпустимого 

відхилення показника безпеки від критичного значення; стан 

системи, що задовольняє першій вимозі, не повинен 

ускладнювати просування системи до мети, тобто обмежувати 

виконання системою свого призначення. 

Внутрішній захисний механізм покликаний вирішувати такі 

завдання: протистояти зовнішнім діям, що продукуються 

середовищем з метою подолання зовнішніх загроз; здійснювати 

боротьбу зі структурними загрозами, що спричинені системою, 

зокрема, власним механізмом; сприяти розвиткові (руху) системи 

для здійснення цільових призначень.  

Ця схема захисту системи, що базується на створенні двох 

механізмів, дає можливість принципово відповісти на питання 

про походження загроз, відокремити внутрішні загрози від 

зовнішніх, що неможливо здійснити в традиційних структурах.  

Внутрішній та зовнішній механізми формування системи 

соціальної безпеки сприяють її прояву в різних формах, з-поміж 

яких (за ступенем наростання позитивної складової) можна 

вирізнити такі: 

– соціальна напруга; 

– соціальна нестійкість; 

– соціальна стабільність (соціальний консенсус); 

– соціальна цілісність. 
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У цьому контексті система соціальної безпеки відображає 

певний вектор соціального розвитку. Характеристику форм 

виявлення соціальної безпеки почнемо з соціальної напруги. 

Соціальна напруга характеризується загостренням у системі 

внутрішніх суперечностей об’єктивного і суб’єктивного 

характеру. У цьому сенсі вона є нижньою межею соціальної 

безпеки, що відокремлює суспільство від соціального вибуху, 

катастрофи, революційних потрясінь. При цьому сама по собі 

соціальна напруга – це процес, стадії якого відрізняються одна 

від одної за просторово-часовими параметрами і формами. Існує 

три таких стадії. 

Перша, в процесі реалізації якої відбувається поки що 

приховане, таке, що не має явних зовнішніх ознак, наростання 

незадоволення. Для неї характерна неорганізована, переважно 

вербальна, форма виявлення незадоволення, зростання 

стурбованості причинами і масштабами змін, що відбуваються в 

суспільному житті. Друга – загострення напруги. Її відмінною 

рисою є чітке усвідомлення ненормальності існуючого 

становища і наявності в суспільстві соціальної напруги. На цій 

стадії можуть виникати осередки різкого загострення напруги в 

окремих регіонах і населених пунктах, спалахувати конфлікти. 

Третя стадія соціальної напруги зазвичай характеризується її 

зменшенням, поступовим зникненням рис, характерних для цього 

стану суспільного життя. Однак конфлікти, що виникли на 

попередній стадії, можуть ще тривати, не створюючи разом з тим 

широкого суспільного резонансу.  

Наступна форма виявлення соціальної безпеки – соціальна 

нестійкість – припускає наявність позитивних (порівняно з 

першою формою) тенденцій. Проте вони ще не мають 

довгострокового, стійкого характеру, що спричиняють 

нестабільний стан суспільства. Найбільш істотними можна 

вважати три аспекти: суб’єктивне відчуття пристосованості 

людей до нового життя, планування ними свого майбутнього, їх 

повсякденний емоційний стан. 

Соціальна стабільність інтерпретується нами як динамічний, 

еволюційний і безперервний за своїми базовими параметрами 

стан, за якого розвиток соціальних процесів здійснюється на 
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основі балансу інтересів різних соціальних груп, тобто стійкості 

соціальної системи, що дає їй можливість ефективно 

функціонувати і розвиватися в умовах зовнішніх і внутрішніх дій, 

зберігаючи свою структуру і основні якісні параметри на 

загальнодержавному та регіональному рівнях.  

У цьому контексті можна запропонувати обґрунтування 

автономності системи соціальної безпеки на регіональному рівні, 

тобто визначити, які механізми дають змогу цій системі бути 

автономною. Для цього вперше було застосовано теорію 

автопоезису, яка також належить до теоретико-пізнавальної 

концепції радикального конструктивізму, що отримала 

особливий резонанс у соціології та економіці О. Баксанського, 

П. Вацлавіка, Е. Фон Глазерсфельда, які стверджують, що знання 

принципово не може відповідати обєктивній реальності, оскільки 

єдиний доступний індивіду «реальний світ» – це конструкція 

(система), що створюється самим індивідом у процесі його 

існування та розвитку 44. 

Суттєвою перевагою теорії автопоезису є використання 

системного підходу як одного з напрямів «теорії 

самоорганізації», або «теорії складності», що визначає різницю 

між автопоезисом і автономією. Вона полягає у тому, що 

автопоетичні системи змушені активізувати власні компоненти 

для збереження своєї організації. Трактування соціальної безпеки 

регіону як автопоетичної системи, тобто такої, що виникла за 

допомогою закритої організації особливостей регіонального 

розвитку та може бути відновлена внаслідок взаємодії її власних 

компонент (функціональних складників) і їх відмінностей. 

Автопоетична організація системи соціальної безпеки у цьому 

випадку може бути визначена як сукупність взаємодій і процесів, 

що охоплює як мінімум: а) відтворення, або поезис (правила та 

інструкції, правила виникнення, породження, членство; 

б) об’єднання (угоди щодо об’єднань, узгодження, функції й 

позиції компонент упродовж їх перебування у межах визначеної 

структури); в) деградацію, або оновлення (правила і процеси, 
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 Баксанский О. Е. Когнитивные науки: от познания к действию / О. Е. Баксанский, Е. Н. Кучер. – М. : 
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пов’язані із завершенням членства, такі як смерть, споживання і 

виключення). Насправді, в такий спосіб можна поєднати сотні 

процесів, однак подібна трифакторна модель задовольняє 

мінімальним вимогам, необхідним для виникнення будь-якого 

автопоезису, тобто автономної системи соціальної безпеки. 

Спільність регіональних автономних систем полягає в тому, що 

адекватне розпізнавання їх цілісності нерозривно пов’язане з 

цілісністю економічної безпеки держави і виникає у тому ж 

просторі, який визначений особливостями регіонального 

розвитку, зводиться до соціальних стосунків певного типу та 

наявності певних територіальних меж.  

Згідно із запропонованою теорією автономними системами є 

механічні (динамічні) системи, визначені власною організацією 

та організаційною замкнутістю, що об’єктивно приводить до 

визначення системи соціальної безпеки регіону як організаційно-

замкнутої одиниці цілісності економічної безпеки, що 

визначається сукупністю взаємодій її складових (певних видів 

безпеки) за допомогою стійкого функціонування соціальних 

інститутів на загальнодержавному та регіональному рівнях, що 

рекурсивно відтворюють єдність у просторі й часі життєво 

важливих інтересів особи, суспільства, держави і специфікують 

межі регіональної цілісності.  

Необхідно зазначити, що імплементація позитивних аспектів 

розпізнавання автономних систем дає змогу значно вдосконалити 

традиційні, по-перше, соціальні процеси, що відбуваються у 

закритій системі, можуть бути будь-якого типу і протікати в 

будь-якому просторі і часі, визначуваному властивостями її 

складових, які конституюють дані процеси; по-друге, складові 

системи, які можуть комбінуватися і взаємодіяти між собою в 

найрізноманітніших комбінаціях, оскільки організаційна 

замкнутість є тією єдиною формою, яка виникає при круговому 

зв’язку соціальних процесів, Таким чином, межа цілісності, в 

якому б просторі й часі ці процеси не відбувалися, нерозривно 

пов’язана з активністю власне системи регіону. У випадку 

порушення організаційної замкнутості, зникає і цілісність, що є 

характеристикою автономних систем; по-третє, в процесі її 

існування ніщо не перешкоджає тому, щоби державний механізм 
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соціального захисту був частиною процесу специфікації системи 

соціальної безпеки.  

Отже, для того, щоби будь-яку структурну одиницю 

цілісності (у нашому випадку – систему соціальної безпеки) 

класифікувати як організаційно замкнуту, необхідно визначити її 

складові частини і показати, що вони задовольняють взаємодіям, 

специфікованим за визначенням, а також обґрунтувати їх 

відповідність визначенню національної безпеки держави. Під 

цілісністю системи розуміють внутрішню та принципову єдність 

властивостей складових елементів системи. Саме такий підхід і 

робить соціальну безпеку системою, а роль елементів зводить до 

забезпечення функціонування єдиного цілого. 

Незважаючи на наявність суперечностей у визначеннях, що 

наведені, більшість авторів відзначають безпосередній зв’язок 

понять системи соціальної безпеки і стійкого розвитку соціально-

економічної системи. Присутність ознак стійкості національної 

економіки демонструє надійність функціонування її елементів, 

домінанту вертикальних і горизонтальних внутрішньосистемних 

зв’язків, що нівелюють різноманітні внутрішні й зовнішні 

загрози. 

У ширшому сенсі стійкість соціально-економічної системи 

пов’язана із її здатністю відновлювати рівноважний стан після 

раптового його порушення у зв’язку з проявами негативних дій 

чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. Збереження 

стійкості в системах полягає у підтримці гомеостазу, тобто 

дотриманні деякої динамічної рівноваги, що гарантує 

перебування параметрів системи в певному діапазоні, який 

визначає існування системи. При цьому найбільш ефективним 

способом руйнування системи є її дестабілізація, тобто втрата 

стійкості. У нестійкому стані не можна прогнозувати динаміку 

процесів системи соціальної безпеки, система стає некерованою, 

не підлягає вимірюванню, руйнується внаслідок втрати 

цілісності. 

Отже, проведене дослідження виявило необхідність зміни 

парадигми соціальної безпеки, яку може запропонувати лише 

конкурентоспроможна та стійка соціальна система. У свою чергу, 

соціальну безпеку доцільно трактувати як системну тріаду: 
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– по-перше, як цілісну систему взаємопов’язаних елементів; 

тим часом, головні відмінності, що існують між соціальною 

безпекою регіону і безпекою діяльності людини, та формування 

соціальної безпеки необхідні для координації соціальних 

процесів у регіоні, що дозволяють окремим елементам системи 

використовувати обмежену здатність регіонального розвитку 

безперервно створювати і передавати нові виклики і загрози; 

– по-друге, як організаційно-замкнуту одиницю цілісності 

суспільної безпеки, яка визначається сукупністю взаємодій її 

складових (окремих видів безпеки), які за допомогою стійкого 

функціонування соціальних інститутів на загальнодержавному та 

регіональному рівнях рекурсивно забезпечують єдність у 

просторі й часі життєво важливих інтересів особи, суспільства й 

держави та сприяють захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз та 

специфікують межі регіональної цілісності; 

– по-третє, як стан і характеристику міри досягнення 

оптимального рівня безпеки (у кожного поточного моменту і на 

майбутнє) функціонування, відтворення і розвитку соціальної 

системи, що забезпечується сукупністю здійснюваних державою і 

суспільством, політичних, правових, економічних, ідеологічних, 

організаційних і соціально-психологічних заходів, що дають 

можливість зберігати існуючі в суспільстві конституційний лад, 

соціальну стабільність, не допускаючи їх ослаблення і тим паче 

підриву. 

 

 

1.3. Декомпонування структурних елементів системи 

соціальної безпеки держави 

 

Система соціальної безпеки, як і будь-яка базова наукова 

категорія, не може ефективно функціонувати у відповідному 

форматі без вивчення її методологічних засад. Сьогодні стає 

очевидним, що зростання інтересу до проблем соціальної безпеки 

є цілком закономірним, оскільки вони значно актуалізуються та 

стають предметом особливої уваги в періоди суспільних 

трансформацій. Однак власне констатація їхнього впливу дає 

змогу виявляти лише окремі зміни в тенденціях розвитку 
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системи, що відбуваються внаслідок дії певних соціальних 

чинників. Тому виникає необхідність вивчення теоретичних засад 

декомпонування структурних елементів системи соціальної 

безпеки та визначення у ній місця соціальної безпеки регіону.  

Вживаючи термін «система соціальної безпеки», свідомо 

акцентуємо на утворенні нової якості, яку становлять загрози та 

небезпеки, соціальні інтереси, цінності та потреби, державні й 

недержавні суб’єкти забезпечення соціальної безпеки. Саме тому 

структурна зв’язаність елементів системи гарантування 

соціальної безпеки є істотною якісною характеристикою, і розрив 

зв’язків між цими елементами може призвести до зникнення 

самої системи. Отже, в такий спосіб актуалізується питання 

забезпечення структурної єдності даної системи. У цьому 

контексті можливо, виокремити чотири головних напрями, 

навколо яких концентруватимуться дослідження системи 

соціальної безпеки на регіональному рівні: 

– з’ясування можливостей системи – визначення 

реалістичності завдань та їх відповідності наявним ресурсам; 

– виявлення особливостей зв’язків між елементами системи, 

визначення дійсних причинно-наслідкових зв’язків, відкидання 

очевидної причинності та пошук прихованих зв’язків; 

– встановлення наявних загроз та об’єктивних обмежень 

щодо забезпечення соціальної безпеки;  

– визначення оптимального плану дій, спрямованого на 

якнайповнішу реалізацію можливостей системи, згідно із 

закономірностями її розвитку, цільовими орієнтирами та 

виявленими обмеженнями 45. 

Як уже наголошувалося, суспільне багатство створює 

об’єктивне підґрунтя для формування системи соціальної безпеки 

як на загальнонаціональному, так і регіональному рівнях. 

Дієвість системи соціальної безпеки визначається через 

ефективність функціонування системи соціального захисту і 

соціального статусу індивіда. Якщо система соціального захисту 

формується державою щодо тих категорій громадян, які 

самостійно не можуть досягти належного добробуту, то система 
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соціальних статусів створюється стосовно всіх категорій 

населення, що беруть участь у виробництві суспільного багатства 

(регіонального продукту). Вона є частиною концепції соціальної 

стратифікації та соціальної нерівності, тобто нерівності статусів. 

Іншими словами, соціальний статус – це позиція людини чи 

групи в суспільстві, яка визначається соціальними ознаками 

(економічним забезпеченням, фахом, кваліфікацією, освітою, 

політичними можливостями тощо) і демографічними 

особливостями (статтю, віком) 46.  

Зазначимо, що внутрішня структура соціального статусу в 

системі соціальної безпеки складається з трьох елементів: потреб 

населення (здібностей людей привласнювати матеріально-речові 

й духовні компоненти в межах наявного соціального статусу), 

умов життя (сукупності матеріально-речових і духовних 

складників соціального статусу), які безпосередньо наближені до 

потреб населення, і доходу, який здійснює зв’язок між потребами 

і умовами життя. Ці три елементи у єдності створюють підґрунтя 

соціальної структури суспільства, у тому числі регіону.  

Додамо також, що така розгалужена система залежностей 

формує і входить у поняття системи соціальної безпеки лише в 

тому випадку, якщо потреби, умови життя і дохід корелюють 

один з одним. Якщо ж компоненти соціального статусу не 

узгоджені між собою, то соціальний статус змінюється і посідає в 

системі соціальної диференціації місце, відповідне зміненому 

доходу, умовам життя і потребам.  

Загальновідомо, що найбільш значущим компонентом 

системи соціальної безпеки є умови життя. Соціальна безпека і 

умови життя – це по суті є поняття, що взаємодіють із суспільним 

багатством. Система соціальної безпеки відображає цей зв’язок з 

боку їх доступності, тоді як умови життя відтворюють його з 

боку наявності та загального розповсюдження. Саме тому 

соціальна безпека – це не лише захищеність інтересів людини, а 

стан вільного доступу населення (громади) до того багатства, яке 

створюється на ґрунті історично складених продуктивних сил і 

стосунків на різних рівнях ієрархії системи, зокрема на 

регіональному рівні. У свою чергу, свобода доступу до наявного 
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багатства опосередкована в сучасному суспільстві приватною 

власністю – основним елементом системи соціальної безпеки. 

Стосунки власності є базовими стосунками соціальної безпеки, 

які задають відповідний рівень соціальної безпеки, що 

відображає співвідношення приватної й суспільної власності в 

регіоні.  

Отже, форми власності по-різному впливають на систему 

соціальної безпеки. Проте історія ринкових відносин засвідчує, 

що приватна власність не в змозі сформувати адекватну потребам 

суспільства, регіону і людини систему соціальної безпеки. Її 

можна створити на базі суспільної власності, яка визнається 

сьогодні конституціями більшості країн світу.  

Так, Конституція Німеччини закріплює положення про 

суспільну власність на землю та інші засоби виробництва: 

«Земля, природні багатства і засоби виробництва можуть 

використовуватися в цілях усуспільнення та передані в суспільну 

власність або інші форми суспільного господарства законом, що 

регулює розміри відшкодування» (ст. 15). При цьому в статтях 

14-3 наголошується, що примусове усуспільнення власності 

допускається «для загального блага».  

Подібні положення закріплені в Конституції Франції: «будь-

яке майно, будь-яке підприємство, експлуатація якого має або 

набуває рис національної суспільної власності або фактичної 

монополії, повинні стати колективною власністю» 47. У 

Німеччині, за даними X. Ламперта, 50,0 % усіх земельних угідь і 

18,0 % засобів виробництва належать державі. Система 

соціального захисту визначена як публічно-правова і по суті 

повністю підпорядкована профспілкам. 

Отже, власність є базовим елементом системи соціальної 

безпеки. При цьому суспільна власність здійснює безпосередній 

вплив на соціальну безпеку, а приватна – опосередкований. 

Унаслідок того, що приватна власність напряму впливає на 

систему соціальної безпеки, у її становленні визначального 

значення набуває держава, яка за допомогою політичних засобів 
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реформує приватну власність у суспільну, визнаючи при цьому 

рівень соціальної безпеки.  

Разом з тим, між суспільною і приватною власністю 

постійно виникає конфлікт. Тому при визначенні соціальної 

безпеки актуальним є питання щодо співвідношення суспільної й 

приватної власності. Критерієм, згідно якого визначається 

структура власності, є результат функціонування або реалізації 

прав власності та встановлення на його основі рівня 

конфліктності в суспільстві. Можна стверджувати: що вищий 

рівень соціальної безпеки, то нижчим буде рівень конфліктності 

суспільства і навпаки. Така обернено-пропорційна залежність 

рівня соціальної безпеки і рівня конфліктності формує напрям 

діяльності державних інститутів щодо зміцнення суспільної 

власності й додання приватній власності соціального характеру. 

Розумне співвідношення суспільної й приватної власності 

полягає у принциповому договорі, згідно з яким держава дає 

змогу розвиватися соціально значущій діяльності, яка своєю 

чергою бере велику відповідальність за соціальну безпеку в 

суспільстві (регіоні). 

Ще одним елементом системи соціальної безпеки є 

соціальна диференціація, або розшарування, суспільства 

(регіонів) за доходами. Ця внутрішня структура окреслює основні 

змінні, які мають бути залучені для аналізу системи соціальної 

безпеки. Так, якщо за рівнем задоволеності населення своїми 

умовами життя можна виявити позитивне або негативне 

ставлення до системи соціальної безпеки, що склалася, то за 

рівнем розшарування можна з’ясувати необхідну для суспільства 

диференціацію, рівень якої здатна підтримувати держава.  

Виходячи з такого розуміння соціальної безпеки, можна 

сформувати її структуру (рис. 1.4). 

Як бачимо, структура системи соціальної безпеки 

складається зі сукупності елементів, які одночасно перебувають у 

взаємодії; результатом цієї взаємодії є нестійкий характер 

системи. Це відбувається тому, що сторони не можуть остаточно 

визначити соціальну силу елементів структури соціальної 

безпеки.  
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Рис. 1.4. Базові структурні елементи системи соціальної безпеки  
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Наступним якісним і наочним елементом системи соціальної 

безпеки є боротьба, або конфлікт. Конфлікт означає, що для 

певної частини населення настав час, коли їх відношення до 

власності зруйноване відсутністю доходу. У такому випадку дії 

роботодавців, що прагнуть знизити або заморозити заробітну 

плату, є небезпечними, загрозливими соціальній безпеці, що 

склалася. Це стосується і держави як працедавця, яка утримує 

заробітну плату бюджетників нижче середнього рівня. Отже, її дії 

можуть бути охарактеризовані як небезпечні, тобто як загроза. 

До базових елементів системи соціальної безпеки належать 

також конкуренція, яка у досліджуваному контексті трактується 

як прагнення людей зберегти свій соціальний статус, забезпечити 

собі рівний доступ до джерел суспільного багатства. Це загальне 

визначення конкуренції засвідчує, що вона є способом отримання 

соціальної безпеки через досягнення необхідного і рівного 

багатства.  

Варто зазначити, що конкуренція є ефективним способом 

зростання багатства, а отже, опосередковано продукування 

соціальної безпеки. Тому держава зобов’язана впливати на 

конкуренцію як базовий елемент соціальної безпеки через 

механізм суспільного контролю і розумної монополізації тих 

сфер життя суспільства, в яких конкуренція загрожує соціальній 

безпеці. 

Не менш важливим питанням дослідження системи 

соціальної безпеки на регіональному рівні є визначення її як 

процесу, який можна представити у вигляді п’яти 

взаємопов’язаних складників (рис. 1.5). 

Задана послідовність функціональних зв’язків зумовлює 

необхідність теоретичного узагальнення соціальної безпеки 

регіону та потребує її розгляду з двох позицій: організаційної та 

змістовної. З організаційного боку системність соціальної 

безпеки втілюється у взаємодії суб’єктів та об’єктів з метою 

упорядкування останніх, збереження їх якісної визначеності та 

цілеспрямованого розвитку. Об’єкт (керована підсистема) і 

суб’єкт (керуюча підсистема) формують підґрунтя системи 

соціальної безпеки, зв’язки між ними – її структуру, а установи та 

інститути – інфраструктуру соціальної безпеки на регіональному 
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рівні. Так, об’єктами соціальної безпеки є окремі індивіди, 

соціальні спільноти, регіони і суспільство загалом, а також 

соціальні відносини, що складаються між соціальними 

спільнотами та особистостями у межах певного регіону 48. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Причинно-наслідкові та функціональні зв’язки процесу 

формування системи соціальної безпеки на регіональному рівні  

 

Як бачимо, система соціальної безпеки на регіональному 

рівні складна і багаторівнева. За ступенем взаємодії з зовнішнім 

середовищем це відкрита система, яка схильна як до внутрішніх, 

так і до зовнішніх загроз. Як і будь-яка інша система, вона прагне 

зберегти стійкість, стабільність і життєздатність. Аби досягти 

цього, необхідно виявити рівні соціальної безпеки, внутрішні й 

зовнішні загрози і звести їх вплив на систему до мінімуму.  

За такого підходу, вважаємо, варто охарактеризувати рівні та 

форми прояву соціальної безпеки. Отже, за ознакою 

масштабності, відповідно до видів небезпеки, виокремлюємо такі 

рівні соціальної безпеки: наднаціональний (глобальний), 

національний, регіональний, окремого господарюючого суб’єкта 
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(підприємства), особи. Оскільки кожен вищий рівень системи 

управління соціальною безпекою має формувати сприятливі 

засади та передумови захищеності компонент і функціональних 

складників об’єкта соціальної безпеки нижчого рівня, доцільно 

створити методичну базу для визначення місця і ролі у соціальній 

безпеці соціальної безпеки регіону. 

На рис. 1.6 наведено авторський підхід щодо ієрархічної 

декомпозиції багаторівневої системи соціальної безпеки на 

окремі рівні з їх функціональними складниками, а також 

визначено місце в ній соціальної безпеки регіону.  

Запропонований підхід дає змогу визначити поняття 

глобальної соціальної безпеки, яке, передбачає вивчення видів 

небезпек та розробку державними та іншими (недержавними) 

організаціями систему засобів безпеки і мінімізації загроз. 

Усвідомлення цієї нової реальності соціальної безпеки 

відбувається сьогодні швидкими темпами. У цьому контексті 

цікава думка П. Аснера, відомого французького політолога і 

філософа, який стверджує, що «мирне співіснування необхідне 

більше, ніж коли-небудь. Але відтепер проблема не лише в тому, 

як можуть співіснувати системи, коаліції або наддержави, а в 

тому, щоби забезпечити співіснування багатонаціональних 

держав, або навіть економічних, соціальних, культурних і 

релігійних колективів, у повсякденному житті, й не лише на 

національному і континентальному, й на місцевому рівні…» 49. 

Необхідно зауважити, що різко загострилися планетарні 

протиріччя між новими потребами глобальної системи соціальної 

безпеки, що продовжують діяти за старими принципами практики 

конкуренції й насильства. У свою чергу, назріли і 

фундаментальні розбіжності в матеріальній і духовній сферах 

життя суспільства. У матеріальній сфері різко зросли виробничі, 

творчі можливості й водночас увиразнилися контрасти бідності й 

багатства, виникли руйнівні здатності. 
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Рис. 1.6. Ієрархічна декомпозиція багаторівневої системи соціальної безпеки 

Глобальна соціальна 

безпека 

Система міжнаціональних і наднаціональних, 
міждержавних і недержавних механізмів 

міжнародного регулювання з метою забезпечення 
збалансованості й стабільності соціально – 

економічного розвитку 

 

Національна соціальна 

безпека  

– безпека національних економік усіх країн світу; 
– результат соціально-економічної діяльності всього 
людства, з урахуванням стану навколишнього середовища 
і наявних ресурсів; 
сукупність діяльності людини, яку можна визначити 
соціальними макроекономічними показниками 

 Захищеність життєво важливих інтересів 
людини і громадянина, суспільства й держави, за якої 

забезпечується сталий розвиток суспільства як з 
огляду політики соціально-економічних реформ 

держави, так і в процесі реалізації механізмів 
самозабезпечення з огляду соціальних суб’єктів 

– безпека соціальної та гуманітарної сфери, 
безпека соціальної складової економічної політики; 
– безпека демографічного і трудоресурсного потенціалу 
країни;  
– соціальна солідарність усіх верств населення (соціальний 

діалог), соціальне партнерство, система соціального 

захисту людини 

 

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

РЕГІОНУ 

 

Соціальна безпека 

підприємства 

 

Соціальна безпека особи 

Взаємодія елементів соціальної системи регіону з 
метою координації та управління соціально-

економічними процесами для забезпечення реалізації 
національних соціальних інтересів, запобігання 

соціальним загрозам національної безпеки, ліквідації 
їх наслідків і досягнення на цій основі такого рівня 
безпеки, який би сприяв ефективному досягненню 
загальноекономічних і соціальних цілей розвитку 

Такий стан взаємозв’язку людських, корпоративних 
ресурсів і підприємницьких можливостей, за якого 

гарантується найбільш ефективне використання 
персоналу для стабільного його функціонування та 

динамічного соціального розвитку, запобігання 
внутрішнім і зовнішнім негативним загрозам 

 

Функціональні складники 
 

– якість життя населення як передумова і наслідок 
збалансованого розвитку регіону ; 
– безпека соціальної сфери на внутрішньо-регіональному 
рівні; 
– безпека ринку праці та зайнятості населення регіону;  
– міграційна безпека в регіоні 

– наближення рівня оплати праці до показників 
розвинутих країн; залучення робітників до управлінських 
функцій; підвищення кваліфікації працівників; 
зацікавленість адміністрації підприємства в 
працевлаштуванні безробітних; розвиток соціальної 
інфраструктури підприємства; підвищення матеріальної 
відповідальності працівників за результати своєї праці 

 

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

Неодмінний стабільний стан надійної захищеності 
життєво важливих інтересів особи, її прав та цінностей 

від небезпек, загроз, шкідливих впливів за умов 
збереження і розвитку потенціалу особи та її здатності 

до ефективної діяльності в усіх сферах 

– безпека взаємодії особистості з іншими особами та 
суспільством загалом у процесі її соціально-політичної, 
культурної та іншої діяльності, пов’язаної із втіленням 
загальносоціальних цінностей; безпека життєдіяльності 
– психологічна та психічна безпека 

 

Визначення поняття  
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Небажання або неспроможність багатих країн поділитися з 

бідними, з одного боку, підготувало соціальний і політичний 

ґрунт для глобального тероризму, а з іншого – в котрий раз з 

усією гостротою постало питання про збереження і усталеність 

життя. Вийшовши з періоду «холодної війни», сучасний світ 

увійшов у період нестабільності, значною мірою зумовленою 

соціальною і політичною невпорядкованістю глобального 

суспільства. 

Наступне поняття – національна соціальна безпека, або 

соціальна безпека держави. При цьому під державою розуміємо 

систему, що охоплює цивільне суспільство, інститути сім’ї та 

особи, а також сфери суспільного життя: економічну, соціальну, 

політичну, духовну та ін. Відповідно, варто трактувати соціальну 

безпеку країни як стійкий, безпечний характер процесів 

відтворення людини – головної продуктивної сили суспільства. У 

найзагальнішому вигляді соціальну безпеку на цьому рівні можна 

визначити як сукупність поточного стану, умов і чинників, що 

характеризують стабільність, стійкість і поступальність 

соціального розвитку у тій або іншій галузі народного 

господарства (економіки). 

Необхідно зазначити, що соціальна безпека як соціальний 

феномен виникає у процесі розв’язання суперечностей між такою 

об’єктивною реальністю, як небезпека, й потребою соціального 

індивід, соціальних груп і спільнот запобігти їй, локалізувати чи 

усунути наслідки небезпеки, реалізувавши свої соціальні інтереси 

найадекватнішими засобами. Таким чином, цілеспрямована 

діяльність щодо забезпечення високого рівня соціальної безпеки 

як у межах політики соціально-економічних реформ держави, так 

і в процесі реалізації механізмів самозабезпечення з боку 

соціальних суб’єктів визначає поняття «соціальна безпека 

держави».  

Наголосимо, що невід’ємним елементом внутрішньої 

структури соціальної безпеки є соціальна безпека регіону. У 

цьому контексті основою її визначення буде сукупність 

поточного стану, умов і чинників, що характеризують 

стабільність, стійкість і поступальність соціального розвитку 
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регіону, певної незалежності й інтеграції в соціальний простір 

держави, що відображається в таких проявах: 

– можливості проведення власної соціально-економічної 

політики в рамках політики держави; 

– здатності адекватно реагувати на різкі геополітичні зміни в 

державі; 

– можливості вживати соціально-економічні заходи (не 

чекаючи допомоги від держави) щодо невідкладних соціально-

вибухових ситуацій, пов’язаних із локальними проблемами або 

економічними прорахунками; 

– можливості на договірній основі надавати допомогу 

сусіднім регіонам, якщо існуюча незбалансована ситуація може 

негативно позначитися на соціально-економічних інтересах 

даного регіону; 

– здатності підтримувати відповідність соціально-

економічних нормативів загальноприйнятим у світовій практиці, 

що дає змогу забезпечити гідний рівень життя населення. 

Відповідно, можна визначитись і з категорією «соціальна 

безпека регіону», під якою пропонуємо розуміти функціональний 

та інституціональний спосіб організації взаємодії та захисту 

елементів соціальної системи регіону від внутрішніх і зовнішніх 

загроз, що ґрунтується на здатності до саморозвитку та 

відтворення, з урахуванням особливостей розвитку та програмно-

цільового управління регіоном, координації та управління 

соціально-економічними процесами для забезпечення реалізації 

національних соціальних інтересів, запобігання соціальним 

загрозам економічній безпеці, ліквідації їх наслідків і досягнення 

на цій основі такого рівня безпеки, який сприятиме ефективній 

реалізації загальноекономічних і соціальних цілей розвитку 

регіонів. 

Не менш важливими змістовими категоріями є соціальна 

безпека підприємства та соціальна безпека особи. Якщо соціальна 

безпека підприємства – це стан взаємозв’язку людських, 

корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей, за 

якого гарантується найбільш ефективне використання персоналу 

для стабільного його функціонування та динамічного соціального 

розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним 
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загрозам, то соціальна безпека особи характеризує неодмінний 

стабільний стан надійної захищеності життєво важливих 

інтересів особи, її прав та цінностей від небезпек, загроз, 

шкідливих впливів за умов збереження і розвитку потенціалу 

особи та її здатності до ефективної діяльності у всіх сферах. 

Пріоритетними напрямами забезпечення такого стану має 

стати безпека взаємодії особистості з іншими особами та 

суспільством загалом у процесі її соціально-політичної, 

культурної та іншої діяльності, пов’язаної із втіленням 

загальносоціальних цінностей; психологічна та психічна безпека. 

При цьому розглядати проблему безпеки особи як відносно 

автономну означає унезалежнювати її від регіону, суспільства і 

держави. Проте особа не є вільною від суспільства, а суспільство 

– від регіону, держави. Для нього соціальна безпека – це теж 

соціальний простір, де його дії отримують для нього самого 

позитивний результат.  

Отже, поліпшуючи існування особи в умовах ефективного 

соціально-економічного регіонального розвитку завдяки 

підвищенню якості чинників, що забезпечують її 

функціонування, можна визначити, і в такий спосіб вплинути на 

рівень соціальної безпеки регіону. Ключовим питанням 

залишається оптимізація пропорційності запропонованої 

системи. У цьому контексті пропорційність є її важливим 

структурним аспектом. Якщо вона є постійною, то режим 

розвитку системи рівноважний. Якщо вона періодично 

порушується, система функціонує в режимі нерівноваги. Якщо ж 

пропорційність не забезпечується взагалі, системі властивий 

руйнівний тип розвитку.  

Проблема пошуку й обґрунтування певного балансу 

складових безпеки як на загальнонаціональному рівні, так і на 

рівні окремих регіонів залишається актуальною. Поняття 

соціальної безпеки багатопланове, зачіпає як приватні, так і 

суспільні інтереси, має суб’єктивно-об’єктивний характер і 

представлене, з одного боку, як система соціальної організації, а з 

іншого – як індивідуальне або суспільне самопочуття і 

усвідомлення своєї захищеності.  
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Запропоновані визначення поняття соціальної безпеки на 

різних рівнях відображають процеси, що відбуваються в 

суспільстві, однак не дають відповіді на питання про внутрішній 

зміст соціальної безпеки. Якщо ж трактувати соціальну безпеку 

лише, як соціальний простір, у межах якого здійснюється 

задоволення потреб, реалізація прав людини і громадянина, то 

тим самим наводимо на думку, що, окрім соціального рівня 

безпеки, існують й інші рівні – політичний, економічний, 

інформаційний, щодо яких не розкриваємо суті поняття 

«соціальна безпека». Цим визначенням констатуємо наявність 

надсуспільної соціальної безпеки, хоча вона забезпечується 

сукупністю здійснюваних державою і суспільством заходів. При 

цьому суспільство і соціальна безпека – поняття тотожні й 

відображають одну і ту саму сукупність стосунків, але різні їх 

особливості: суспільство визнається як наслідок цих стосунків, 

соціальна безпека – як їхня здатність протистояти негативним 

наслідкам функціонування.  

Отже, соціальна безпека – це характеристика не рівня 

безпеки, а тих зв’язків, у межах яких здійснюються взаємодії без 

негативних соціальних наслідків для взаємодіючих індивідів. 

Саме тому, вивчаючи систему соціальної безпеки, доцільно 

виділяти вимоги, що висуваються до соціальних систем, за якими 

можна з’ясувати ступінь організованості та ефективності даної 

системи.  

До таких вимог належать: кореляція елементів системи; 

динамічність (гомеостазис) системи; наявність у системі 

провідного та контролюючого параметрів, а також каналів 

прямого і зворотного зв’язку. Цей підхід доводить, що соціальна 

безпека не може бути обмеженою лише політикою і діями 

офіційних та неофіційних владних інститутів (управляючий та 

контролюючий параметри), а й необхідністю створення 

сприятливих соціально-економічних умов: подолання 

демографічної кризи; забезпечення економічного зростання; 

зайнятості населення; доступу до систем освіти, охорони 

здоров’я; збереження культурних цінностей, тощо. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

2.1. Методологія системного підходу при реалізації 

державної політики формування системи соціальної безпеки 

 

Ефективність соціальної політики, спрямованої на створення 

умов для оптимального функціонування соціальних відносин у 

суспільстві, є об’єктивною передумовою стабільного і 

збалансованого розвитку держави як соціально-економічної 

системи. Формування умов соціального розвитку сприяє 

нагромадженню та ефективній реалізації інтелектуально-

кадрового потенціалу, пом’якшенню нерівності в розподілі 

доходів і майна, суперечностей між учасниками ринкової 

економіки і запобіганню соціальних конфліктів на економічному 

ґрунті, досягненню стабільності та соціальної цілісності, 

самодостатності життєдіяльності людей, а, відтак, – зростанню 

продуктивності праці у системі національного господарства, 

забезпечуючи таким чином взаємозв’язок та взаємозалежність 

розвитку соціальної сфери та зростання національної економіки.  

Проблеми підвищення ефективності соціального розвитку та 

державного регулювання соціальної сфери актуалізуються в 

умовах глобальних трансформацій економічних систем та 

суспільних відносин, що супроводжуються критичним 

посиленням диференціації доходів та витрат населення, 

зниженням рівня якості життя, зростанням безробіття, 

погіршенням соціальної, медичної, освітньої та житлово-

побутової забезпеченості, зростанням захворюваності населення. 

Вони здебільшого пов’язані, крім об’єктивних обставин, 

недоліками у застосовуваних механізмах управління якістю та 

обсягами забезпечення населення соціальними послугами, 

відсутністю систем моніторингу та контролю рівня якості життя 

населення та чинників, які його визначають, на різних рівнях 

системної ієрархії. Наголосимо, що реалізація вказаних загроз 

має наслідком зменшення людського та трудового потенціалу, 
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зниження темпів інтелектуалізації та конкурентоспроможності 

національного господарства.  

Відтак, виступ соціальної сфери важливим інтегруючим 

елементом соціально-економічного розвитку держави потребує її 

дослідження на засадах системного підходу, не лише на рівні 

особи, економічного агента, виду економічної діяльності чи 

суспільства загалом, але й у функціональних сферах зайнятості та 

міграції населення, ринку праці, ін. Саме тому структурна 

зв’язаність елементів функціонування системи соціального 

розвитку держави є істотною якісною характеристикою 

соціально-економічного зростання, дестабілізація елементів якої 

може призвести до негативних соціальних, а в подальшому – 

економічних наслідків. Отже актуалізується необхідність 

теоретико-методологічного забезпечення розробки стратегічних 

пріоритетів, механізмів та засобів удосконалення державної 

соціальної політики, особливо в процесі планування соціально-

економічного розвитку. 

Проте, на найвищих рівнях системної ієрархії управління в 

Україні визнаються наявні складні соціальні проблеми. Так, в 

Щорічному посланні Президента України до Верховної Ради 

України зазначається: «ризики соціально-економічної 

нестабільності, вплив світової економічної депресії та 

репресивність розвитку економіки України обумовлюють 

специфічні ризики та виклики для соціальної сфери, складність та 

терміновість яких в контексті виконання державою соціальних 

зобов’язань та гарантій стрімко зростає 50. При цьому такі 

напрями як реформування ринку праці, удосконалення політики 

доходів населення, перебудова системи соціального забезпечення 

та соціальної допомоги, концентрація зусиль на найчутливіших 

секторах соціальної сфери, дотичних до якості життя громадян 

(передусім охорони здоров’я та забезпеченості житлом) 

визнаються пріоритетними в контексті державного регулювання. 

Саме тому на сьогодні існує об’єктивна необхідність 

удосконалення нормативно-методичного базису оцінювання, а 

також забезпечення ефективності державної соціальної політики 
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на різних рівнях системної ієрархії управління та ефективності її 

регулювання, дослідження аспектів та напрямів впливу 

соціальних факторів на економічне зростання, покращення 

механізмів та засобів державної політики формування системи 

соціального розвитку передусім шляхом реалізації дієвих 

інструментів соціальної політики. Необхідність поглибленого 

дослідження окреслених проблем актуалізується відсутністю 

комплексного і системного теоретико-методологічного підґрунтя 

моделей та інструментів державної політики системної 

модернізації соціальної сфери. 

Практика державного регулювання економіки потребує 

розробки науково-методичних підходів до вирішення проблеми 

соціального розвитку як комплексної, інтегральної 

характеристики, що визначає параметри життєздатності 

соціально-економічних структур у процесі глобальних та 

локальних трансформацій, у тому числі на регіональному та 

локальному рівнях, що сприятиме формуванню особливого 

статусу регіонів як центрів суспільно-економічних реформ, 

посиленню важливості регіонів в організації і реальному 

забезпеченні сталого соціального та економічного розвитку, 

мобілізації ресурсів. Обґрунтування стратегічних пріоритетів, 

тактичних засобів, інституціонального забезпечення є важливим 

в контексті розробки та реалізації стратегії системного 

соціального розвитку держави. 

Актуальність проблеми підвищення ефективності соціальної 

політики особливо посилюється в періоди соціально-економічної 

нестабільності, що характерні в умовах спаду економіки та 

стагнації, пісклякризового економічного відновлення, а також 

при переході від однієї системи господарювання до іншої. Це 

об’єктивно, адже більша увага державного апарату 

спрямовується на відновлення розвитку економіки, скерування 

обмежених ресурсів на фінансування економічних програм на 

противагу соціальним. У той же час, макроекономічна  

нестабільність негативно позначається на зайнятості, доходах 

громадян, якості життя населення.  

Більше того, потрібно наголосити, що саме в такі складні 

періоди увага до проблем соціальної політики не лише 
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актуалізується, але й потребує аналізу на предмет формування 

загроз безпеці національної економіки. Це підтверджується 

результатами досліджень проблем соціального розвитку, 

характерних для сучасного посттрансформаційного етапу 

розвитку вітчизняної економіки. На масштабність їх негативного 

впливу вказують: 

- надмірні соціальні диференціації (за оцінками Світового 

банку в Україні доходи 10,0 % найбільш забезпеченого населення 

перевищували доходи 10,0 % найменш забезпечених громадян у 

більше, ніж 47 разів, коефіцієнт Джині (що характеризує 

рівномірність розподілу доходів досяг 0,47 (при повній рівності 

доходів показник становить нуль, а для демократичних 

суспільств він  становить 0,25-0,35) 51; 

- низький соціальний ефект економічного розвитку та 

навпаки, наслідком чого є низький рівень середньодушового ВВП 

(в Україні цей показник у 2-4 рази нижчий за держави ЄС); 

- надмірний перелік соціальних пільг та їх суб’єктів і як 

наслідок – надмірна витратність та низька ефективність 

соціального фінансування, його обтяжливість для місцевих та 

центрального бюджетів; 

- суттєве зниження соціальних гарантій, масове 

розповсюдження бідності, загальне зниження рівня життя 

населення, руйнування соціальної інфраструктури, суттєве 

зростання платності багатьох соціальних послуг, що зробило їх 

недоступними для значної частини населення; 

- формування на противагу соціально-орієнтованій моделі 

корпоративно-олігархічної соціально-економічної системи, 

орієнтованої передусім на задоволення економічних інтересів 

великого капіталу, а вже потім у другорядному та залишковому 

порядку – на підтримання мінімально необхідного рівня 

соціального захисту, підтримки та допомоги 52. 

Крім того, за результатами дослідження на тему: «Україна як 

соціальна держава: гасло для політичної конкуренції чи шлях до 

солідаризації суспільства?» ідентифіковані головні суперечності 
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державної соціальної політики на перехідному від 

адміністративної до ринкової економіки етапі. Це недостатня 

увага соціальній складовій державної політики і невизначеність в 

зв’язку з цим моделі соціальної політики держави, 

інструментарію обрання її пріоритетів, механізмів і засобів 

реалізації, низька ефективність соціальних програм, руйнування 

соціальної інфраструктури, недосконалість нормативно-

правового забезпечення системи соціального захисту, глибоке 

розшарування рівня доходів громадян та надмірність соціально-

бюджетних пільг, нераціональний розподіл системи соціальних 

послуг, зниження трудового потенціалу і надмірні обсяги 

зовнішньої трудової міграції населення 53. 

Зауважимо, що узагальнення теоретичних засад формування і 

реалізації державної соціальної політики потребує етимології 

понять «соціальна політика», «соціальний розвиток», «соціальна 

безпека», «соціальна сфера» та інших пов’язаних з ними 

категорій.  

Так, В. Куценко трактує соціальну сферу як поліфункціо-

нальне явище суспільного життя, великий сектор економіки та 

економічної структури суспільства, сферу діяльності людей, 

результатом функціонування якої є надання сукупності послуг, що 

задовольняють потреби суспільства і його членів і пов’язані зі 

створенням доданої вартості; сюди відносять житлово-комунальне 

господарство та побутове обслуговування; пасажирський 

транспорт; зв’язок; охорону здоров’я; фізичну культуру та 

соціальне забезпечення; освіту, культуру, мистецтво 54.  

Відтак, науковець таку спільну ознаку елементів соціальної 

сфери як спільність функцій та призначення в суспільному поділі 

праці – надання соціальних послуг для держави, суспільства та 

окремих людей. Це дозволяє відносити до соціальної сфери 

необмежену чисельність видів економічної діяльності, 

зорієнтованих на надання соціальних послуг, характерними 

особливостями яких є збіг стадій виробництва та споживання, 
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безпосередній контакт зі споживачем послуг, орієнтація на 

суспільство чи окремого індивіда, локальність споживання послуг. 

В середовищі науковців-практиків превалює переконання 

відносно врахування при наданні характеристики соціального 

розвитку таких аспектів як політика доходів та система оплати 

праці, сфера соціальної підтримки та соціального страхування, 

система охорони здоров’я, підтримки сім’ї та дитини, ринок праці 

та зайнятість, житлова політика, міграційні процеси 55. 

Визнаємо, що зазначений перелік напрямів і складових 

соціального розвитку доволі розлогий. Він включає сфери, які 

безпосередньо вказують на рівень задоволення соціальних 

інтересів окремих громадян та соціальних прошарків населення і 

суспільних груп, а також дотичні до них, що значною мірою на 

них впливають і визначають. Тобто якщо, наприклад, рівень 

розвитку та ефективності функціонування сфери соціальної 

підтримки та соціального страхування вказує на соціальну 

захищеність громадян і позитивно впливає на якість їх життя, то 

раціональне функціонування ринку праці спроможне генерувати 

доходи населення, визначаючи таким чином передумови для 

самострахування, кращої забезпеченості товарами і послугами. 

Але, звернімо увагу на те, що науковці не враховують 

аспекту системності управління соціальним розвитком, що 

особливо важливо в транзитивних економіках та менш помітно в 

соціально-економічно розвинених державах. Йдеться, зокрема 

про те, що незабезпеченість структурних характеристик 

соціального розвитку може призводити до того, що навіть вельми 

заможна особа може не гарантувати собі соціального захисту і 

безпеки в середовищі, де надмірна частка населення соціально не 

забезпечена, деформований ринок праці і зайнятості, значний 

прошарок населення перебуває за межею бідності, нерозвинена 

система освітніх і медичних послуг, занедбана житлово-

комунальна та соціальна інфраструктура, висока плинність 

міграційних процесів тощо. По-перше, ці чинники 

взаємопов’язані та, по-друге, соціальне середовище відкрите, 

відтак, жодна особа не може ізолюватися від нього. 
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Саме тому зробимо висновок, що несистемність державної 

політики забезпечення соціального розвитку є одним з головних 

чинників її низької ефективності та посилення загроз економічній 

безпеці держави у транзитивних економіках (рис. 2.1). Це 

проявляється в низькому рівні середньої заробітної плати, пенсій, 

соціальних допомог та доходів населення, обмеженості джерел та 

обсягів доходу поза соціальними трансфертами, наявності 

проявів надмірного розшарування населення за рівнем доходів і 

витрат, неспроможність значної частини населення фінансувати 

необхідний для повноцінного відтворення споживчий кошик 

товарів і послуг, недостатньо високій ефективності соціальних 

програм та неадресності їх спрямування, недостатній 

задоволеності потреб населення у медичній допомозі та послугах, 

їх недоступності, низькій ефективності соціального страхування 

населення, соціальної підтримки молоді, сім’ї та дитини, низькій 

доступності житла та якісних житлово-комунальних послуг, ін. 

Натомість, зволікання цими проблемами об’єктивно 

призводить до негативних соціально-економічних наслідків. Так, 

низький рівень доходів громадян призводить до вимушеного 

обмеження споживання необхідних для належного фізіологічного 

відновлення товарів і послуг, незадоволеності медичних, освітніх, 

соціальних та інших потреб. 

Наслідком цього стає погіршення людського та 

інтелектуально-кадрового потенціалу, соціального капіталу, 

втрата трудоресурсного потенціалу нації, погіршення процесів 

відновлення та розвитку трудових ресурсів. 

Недостатність доходів, неможливість повноцінного 

фінансування витрат та низький рівень отримуваних соціальних 

послуг змушують значну частину населення працювати в 

тіньовому секторі, з приховуванням зайнятості чи формальною 

зайнятістю, у невідповідності до отриманих знань, освіти і 

професійної підготовки. Складна соціально-економічна ситуація 

призводить до зниження рівня довіри населення до 

самовдосконалення, покращення власних професійно-

кваліфікаційних характеристик. Все це деформує структуру 

зайнятості, збільшує кількість низькоефективних робочих місць, 

посилює дисбаланси на ринку праці. 
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Рис. 2.1. Напрями реалізації загроз низької ефективності 

регулювання соціальної безпеки 

Прояви недостатньо ефективної державної політики регулювання соціального розвитку: 

 низький рівень оплати праці, пенсій, соціальної допомоги та доходів населення, 

обмеженість соціальних стандартів і гарантій, джерел доходу поза соціальними 

трансфертами, надмірне розшарування населення за рівнем доходів та витрат; 

 незбалансованість доходів і витрат населення, неспроможність значної частини 

населення фінансувати необхідний для повноцінного відтворення споживчий кошик 

товарів і послуг;  

 невисока охопленість населення засобами соціального захисту і соціального 

забезпечення, їх недостатня адресність та відповідність принципам соціальної 

справедливості, низька ефективність соціальної підтримки молоді, сім’ї та дитини; 

 недостатня задоволеність потреб населення у медичній допомозі та послугах, їх висока 

прихована вартість та пов’язана з цим недоступність, зниження рівня інтелектуально-

кадрового потенціалу та якості медичних послуг;  

 висока вартість та низька доступність житла, незадовільні умови проживання значної 

частини населення та невисока якість житлово-комунальних послуг 

Негативні соціально-економічні наслідки: 

 погіршення людського та інтелектуально-кадрового потенціалу, соціального капіталу, 

втрата трудоресурсного потенціалу нації; 

 погіршення процесів відновлення та розвитку трудових ресурсів; 

 формування неефективної структури зайнятості, низькоефективних робочих місць, 

посилення дисбалансів на ринку праці; 

 зниження рівня демократизації суспільства, самореалізації населення, зростання 

соціальної несправедливості та посилення соціальної напруги;  

 погіршення якості життя населення та зростання обсягів трудової міграції населення 

Загрози економічній безпеці держави: 

 перевищення порогу безпеки за часткою населення з доходами, нижчими за прожитковий 

мінімум чи рівень бідності; 

 надмірна диференціація сукупних доходів і витрат 10,0 % найбільш забезпеченого та 

10,0 % найменш забезпеченого населення; 

 гострий дефіцит житлового фонду населення; надмірний рівень захворюваності; 

 падіння рівня освіченості населення; 

 критичне зростання рівня безробіття і рівня тривалого безробіття, посилення тінізації 

ринку праці та економіки; 

 скорочення тривалості життя та зростання демографічного навантаження 

непрацездатного населення на працездатне; 

 зниження рівня продуктивності праці та обсягу ВВП держави до економічно розвинених 

держав 
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Низька мотивація населення до підприємницької активності, 

самозайнятості, створення та розвитку її альтернативних форм 

призводить до посилення залежності громадян від соціальних 

трансфертів та зниження таким чином рівня демократизації 

суспільства, самореалізації населення, зростання соціальної 

несправедливості та посилення соціальної напруги; погіршення 

якості життя населення та зростання обсягів трудової міграції. 

Наслідки вказаних тенденцій загрозливі для економічної 

безпеки держави, оскільки мають пряме відношення до 

дестабілізації таких її головних структурних характеристик як 

соціальна, демографічна, макроекономічна та виробнича безпека. 

Зокрема, у сфері соціальної безпеки актуалізуються ризики 

перевищення безпечного порогу за часткою населення з 

доходами, нижчими за прожитковий мінімум чи рівень бідності, 

надмірною диференціацією сукупних доходів і витрат 10,0 % 

найбільш забезпеченого та 10,0 % найменш забезпеченого 

населення, гострим дефіцитом житлового фонду. На зниженні 

демографічної безпеки негативно позначатиметься надмірний 

рівень захворюваності та падіння рівня освіченості населення. 

Макроекономічні основи безпеки може підривати критичне 

зростання рівня безробіття і рівня тривалого безробіття, 

посилення тінізації ринку праці та економіки, скорочення 

тривалості життя та зростання демографічного навантаження 

непрацездатного населення на працездатне. Порушення основ 

виробничої безпеки може відбутися унаслідок зниження рівня 

продуктивності праці та обсягу ВВП держави до економічно 

розвинених держав. 

Певною системністю та оригінальністю характеризується 

підхід до трактування соціального розвитку держави О. Макари. 

Автор розглядає його крізь призму соціально орієнтованої 

економіки як сукупності процесів формування її основ – 

(1) конкурентної ситуації на ринку, що забезпечує орієнтацію 

виробництва на інтереси споживання, та (2) соціальне 

забезпечення населення задля підвищення його добробуту і 

життя 56. 

                                                           
56 

Макара О. В. Формування моделі соціально орієнтованого регулювання національної економіки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук / О. В. Макара. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 32. 
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Зведення умов соціального розвитку лише до двох аспектів 

спершу видається надто спрощеним, але потрібно визнати, що 

такі його характеристики як рівень доходів, житлова політика, 

ринок праці, зайнятість населення та ін. мають метою 

відображення не стільки забезпеченості населення грошовими 

коштами та матеріальними благами, як спроможності громадян 

придбавати товари і послуги, здійснювати особистісне соціальне 

інвестування. Тому доцільно погодитися, що конкурентна 

ситуація на ринках продовольчих і непродовольчих товарів, 

споживчих, ділових та інших послуг, у т. ч. державних, значною 

мірою визначає задоволеність соціальних потреб громадян, їх 

соціальних та суспільних груп і прошарків населення. Логічно, 

що саме соціальне забезпечення науковець визначає 

доповнюючим і підтримуючим елементом. 

Попри те, вважаємо, що формування здорового 

конкурентного середовища задля забезпечення орієнтації 

виробництва на інтереси споживання ще недостатньо для того, 

аби стверджувати про збалансований структурно-

інституціональний соціальний розвиток держави. Наведемо 

декілька міркувань. По-перше, якщо поточні споживчі інтереси 

та настрої нераціональні (до прикладу, орієнтовані на дешеві 

доступні та не завжди належної якості товари і послуги, не 

надається перевага здоровому способу життя тощо), то навіщо 

підлаштовувати під них виробничий сектор; за такої ситуації 

логічніше розвивати споживчі цінності та переваги громадян і 

створювати можливості для їх реалізації. 

По-друге, в державі може складатися ситуація, коли 

соціальні потреби суспільства задоволені, але при цьому 

національний дохід розподіляється несправедливо – частина 

населення та економічних агентів отримують при цьому 

надприбутки, тобто нерозвиненим залишається інституціональне 

середовище контролю та регулювання економічного, а через 

нього й соціального розвитку. 

По-третє, соціальна політика має вирішувати т. зв. конфлікт 

інтересів між споживанням та інвестиціями у розвиток. Тобто в 

державі мають бути створені не лише можливості для всебічного 

задоволення соціальних, побутових та інших потреб громадян, 
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але й стимули і мотиви до інвестування у формування людського 

капіталу, що в подальшому здатне нагромаджувати і ефективно 

використовувати інтелектуально-кадровий потенціал суспільства 

і економіки. 

Відповідно, саме в останньому вбачається доволі суттєве 

доповнення факторів конкурентної ситуації та соціального 

забезпечення як основ соціально орієнтованого національного 

господарства. Адже, якщо повернутися до аналізу неокласичних 

економічних теорій (у рамках класичних економічних теорій 

дослідження поняття та ролі людського капіталу не розглядалися 

та зводилися здебільшого до характеристики чиннику праці в 

системі факторів виробництва), зокрема – моделей економічного 

зростання з людським капіталом, то вже з середини ХХ ст. було 

доведено правомірність віднесення людського капіталу до 

факторів виробництва і чинників конкурентоспроможності, а 

також емпірично встановлено залежність його формування і 

розвитку від важливих елементів соціальної політики держави – 

освіти і навчання, підвищення кваліфікації, системи охорони 

здоров’я, міграції, вартості споживчих товарів і послуг та доходів 

громадян 57. 

Основоположними тут стали результати досліджень 

Г. Беккера, Т. Шульца, Н. Менк’ю, Д. Ромера, Д. Вейла та ін. 

Зокрема, Г. Беккер та Т. Шульц вперше у 1964 р. ввели поняття 

людського капіталу як оцінки здатності індивідуума 

забезпечувати дохід на основі власних здібностей, знань, 

кваліфікації та навиків, що залежить як від вроджених здібностей 

та талантів, так і від отриманої освіти і навчання 58. 

У 1992 р. науковій громадськості було представлено модель 

Менк’ю-Ромера-Вейла, що була розвинена на основі моделі 

Солоу шляхом включення в неї додаткового фактора – людського 

капіталу. В процесі розв’язування моделі науковці обґрунтували 

такі важливі та нові на той час положення: врахування фактору 

людського капіталу забезпечує вищу достовірність (за 

результатами емпіричної перевірки) виробничої функції, але на 

                                                           
57 

Шараев Ю. В. Теория єкономического роста : науч. изд. / Ю. В. Шараев. – М. : Издательский дом ГУ ВШЄ, 

2006. – С. 90-91. 
58 

Becker G. Human Capital / G. Becker. – N. Y., 1964. – Р. 8. 
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ефективність використання цього фактору більшою мірою 

впливають екзогенні чинники 59, що підтверджує важливість 

соціальної політики держави. 

Окремим напрямом досліджень у сфері людського капіталу 

в рамках теорій ендогенного економічного зростання стали праці 

Р. Лукаса. Науковець сфокусував увагу на секторі освіти як 

елементі економічної системи, що впливає на формування і 

розвиток людського капіталу. При цьому враховувався поточний 

стан людського капіталу, час і обсяги освіти, а також 

співвідношення між часом навчання та часом роботи, що 

обираються індивідуумом задля власного бачення максимізації 

свого майбутнього доходу 60. Таким чином, Р. Лукас емпірично 

довів, що система освіти позитивно впливає на накопичення 

людського капіталу як джерела постійного зростання. Втім, 

науковець дійшов переконання й в іншому – розвиток 

національного господарства об’єктивно потребує формування і 

використання людського капіталу, але в обов’язковому поєднанні 

з технічним прогресом. 

Відтак, видається доцільним врахування системи освіти, 

підготовки та перепідготовки кадрів, а також науково-дослідної 

сфери при наданні характеристик соціального розвитку держави. 

Це, з одного боку, площадка забезпечення освіченості населення 

та покращення його соціально-статусних якостей і властивостей, 

формування інтелектуально-кадрового забезпечення та розвитку 

людського капіталу, а з іншого – т. зв. місток реалізації 

соціального потенціалу нації в системі її економічного розвитку 

через покращення умов створення і впровадження інновацій, 

інтелектуалізацію економіки та її інноваційно-інвестиційного 

забезпечення. 

Як логічне продовження згодом появилося поняття 

креатосфери (від лат. сreаtіо – створення) як «… світу культури, 

загальнодоступної творчої діяльності для створення культурних 

цінностей, ініціювання процесів формування, виховання, навчання 
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і розвитку людини як вільної, всебічно розвиненої особистості» 61. 

Таким чином визнавалася значно вища перспективність інвестицій 

в людину, її освітній, інтелектуальний та творчий потенціал через 

такі інститути соціальної сфери як освіта та виховання, охорона 

здоров’я, наука та мистецтво. Додамо, що хоча історичний 

розвиток людства має безліч протилежних прикладів, все ж для 

розвитку людського капіталу потрібні хоча б базові соціально-

економічні та житлово-побутові умови. 

Про практичне підпорядкування відтворювальних процесів 

завдання розвитку людини як особистості йдеться й у 

дослідженнях В. Тарасевича та ін.: «у цьому проявляється 

соціальна орієнтація розвитку держави, головними рисами якої є 

перетворення трудової діяльності на сферу розвитку людини, 

збільшення обсягу та раціональне використання вільного часу, 

досягнення належного рівня добробуту» 62. Зауважимо, що це 

також необхідні умови розвитку інтелектуальної творчої 

діяльності, результатом якої стає створення та комерціалізація 

об’єктів права інтелектуальної власності, – основи 

інтелектуалізації національного господарства сучасних 

економічно розвинених держав світу. 

Якщо звернути увагу на законодавче трактування соціальної 

політики, то воно головною мірою закладене в Конституції 

України, законах України «Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії» та «Про соціальні послуги», указах 

Президента України «Про основні напрями соціальної політики 

соціальної політики на 1997-2000 роки» та «Про Положення про 

Міністерство соціальної політики України», Розпорядженні 

Кабінету Міністрів України «Про Стратегію реформування 

системи надання соціальних послуг». 

Так, в Конституції нашої держави (ч. 1, ст. 46) зазначається, 

що «…всі громадяни мають право на соціальний захист, що 

включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та 
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інших випадках, передбачених законом» 63. Але, зрозуміло, що 

таким чином охоплено лише одну з частин соціальної політики та 

соціального забезпечення населення.   

У Законі України «Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії» поняття соціальної політики прямим 

чином не визначається, але зазначається, що метою встановлення 

державних соціальних стандартів і нормативів є ідентифікація 

пріоритетів державної соціальної політики відносно забезпечення 

потреб населення матеріальними благами і послугами, а також 

необхідним для цього фінансуванням 64. За результатами аналізу 

положень цього нормативно-правового акту до складових 

державної соціальної політики можна віднести такі сфери: 

(1) доходів населення, (2) соціальних послуг, (3) житлово-

комунального обслуговування, (4) транспортного обслуговування 

та зв’язку, (5) охорони здоров’я, (6) забезпечення навчальними 

закладами, (7) обслуговування закладами культури, (8) обслуго-

вування закладами фізичної культури та спорту, (9) побутового 

обслуговування, торгівлі та громадського харчування. Як бачимо, 

їх перелік доволі розлогий та включає як сфери безпосереднього 

визначення рівня соціальної забезпеченості населення, так і 

підтримувальні, причому вже навіть не настільки другого, як 

більшою мірою третього рівня. До останніх відносяться соціальні 

стандарти і гарантії, пов’язані з торгівлею, громадським 

харчуванням та споживчими послугами, культурою, фізичним 

вихованням і спортом та деякими іншими сферами. 

Хоча законодавче визначення поняття соціальної політики 

відсутнє й по нині (це визнається багатьма дослідниками 65), що 

вважаємо одним з її домінантних недоліків, в указах Президента 

України про основні напрями соціальної політики соціальної 

політики на 1997-2000 роки, а потім – на період до 2004 року 

з’явилися її стратегічні цілі та завдання, з яких власне і можна 

формувати висновки відносно її економічної сутності. Так, в 

Указі Президента України «Про основні напрями соціальної 
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політики на 1997-2000 роки» були визначені стратегічні 

орієнтири та завдання державної політики в аналізованій сфері, 

які в значній мірі були сформовані за вказаними вище 

соціальними сферами 66. До певних особливостей можна віднести 

хіба переакцентування соціальної політики у більшій мірі з 

окремих індивідуумів на сім’ю, а також усвідомлення 

необхідності формування і розвитку соціальної інфраструктури. 

Звернімо увагу, що в Указі Президента України «Про 

Положення про Міністерство соціальної політики України» 

визначені такі основні завдання міністерства, а отже й соціальної 

політики держави: забезпечення населення державними 

соціальними стандартами та гарантіями, регулювання ринку 

праці і трудової міграції, протидія безробіттю, регулювання 

оплати праці та професійного розвитку, управління пенсійним 

забезпеченням і соціальним страхуванням, розвиток соціально-

трудових відносин, надання адресної соціальної допомоги та 

соціальних послуг різним категоріям громадян, протидія торгівлі 

людьми та ін. 67. 

Як бачимо, питання системи освіти і науки, охорони 

здоров’я, житлової політики були виведені з-під компетенції 

міністерства головним чином через те, що куруються іншими 

державними структурами, але все ж їх видається доцільним 

включати в систему завдань соціальної політики якщо не першого, 

то хоча б другого рівня. 

Для підвищення ефективності реалізації державної політики 

у сфері надання соціальних послуг були прийняті розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про Концепцію реформування 

системи соціальних послуг до 2014 року» та «Про Стратегію 

реформування системи надання соціальних послуг». На жаль, їх 

положення так і не були спрямовані на уточнення нормативно-

правових основ як поняття державної соціальної політики, так і 

системи соціальних послуг. Так, у Розпорядженні Кабінету 

Міністрів України «Про Стратегію реформування системи 

надання соціальних послуг» визначені лише негативні аспекти 
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системи соціальних послуг в Україні, узагальнені принципи їх 

надання та напрями удосконалення державної політики у цій 

сфері, сформовані попередні основи практики моніторингу 68. 

Відтак, претендує на об’єктивність висновок про 

недостатність законодавчого закріплення положень соціальної 

політики, соціальної сфери та соціальної безпеки в Україні, що 

унеможливлює побудову системного підходу до державного 

регулювання в цій сфері. Зокрема, більш розробленими в цьому 

плані слід визнати результати науково-методичних досліджень. 

Зокрема, у праці 69 соціальну політику ідентифіковано як 

стратегічний напрям соціально-економічного розвитку держави, 

спрямований на всебічний розвиток громадян, забезпечення 

належного рівня умов їх праці та життя, соціальної захищеності. 

Соціальна політика передбачає такі напрями як політика в сфері 

доходів, зайнятості, регулювання ринку праці, міграційні аспекти, 

політика у житловій, демографічній та економічній сферах. Це 

традиційний для вітчизняної навчально-освітньої системи підхід, 

за якого домінантними складовими соціальної політики визначені 

(1) соціальний захист (гарантування працездатним громадянам 

рівних умов, а непрацездатним – переваг у користуванні 

суспільними фондами матеріальної підтримки), (2) соціальна 

допомога (підтримка громадян, що опинилися в екстремальних 

життєвих ситуаціях) та (3) соціальна підтримка (створення умов 

соціальної захищеності економічно активного населення). 

Заради узагальнення сутнісних характеристик соціального 

розвитку та ідентифікації в подальшому її системно-структурних 

елементів можна звернутися до нормативно-методичних 

положень державної політики регулювання соціальної безпеки 

держави. Відомо, що це одна з важливих і невід’ємних складових 

системи безпеки національної економіки, що визначає 

можливості держави із забезпечення високого рівня життя, 

гармонійного і якісного розвитку особистості 70. 
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При наданні характеристики соціальної безпеки 

пропонується здійснювати розрахунок системної сукупності 

соціальних показників та порівнювати їх з граничними 

значеннями. В загальному ці індикатори характеризують доходи 

та витрати населення, стан зайнятості і безробіття, забезпеченість 

житлом, витрати держави на охорону здоров’я та рівень 

захворюваності, фінансування освіти і її ефективність, 

відповідно, особливо не доповнюючи, а лише підтверджуючи 

необхідність віднесення окремих важливих характеристик до 

переліку напрямів соціальної політики. Одночасно, звернімо 

увагу на все ще недосконалість методології оцінювання 

соціальної безпеки у нашій державі, що не враховує параметри 

безпеки ринку праці та зайнятості, системи соціальної підтримки 

і страхування, політики соціальної безпеки найбільш вразливих 

верств населення, тенденцій і обсягів міграції. 

Отже, узагальнюючи характеристику концептуальних 

підходів до прямого чи опосередкованого трактування сутності 

соціальної політики, варто розглядати відповідну економічну 

категорію як домінантну компоненту соціально-економічного 

зростання, що визначає міру соціального забезпечення 

зорієнтованості та використання потенціалу економічного 

розвитку в цілях формування і реалізації людського капіталу як 

невід’ємного ресурсу та передумови ефективності 

функціонування системи національного господарства та 

забезпечення її соціальної, демографічної, макроекономічної, 

інноваційно-інвестиційної та інших складових безпеки. 

При цьому зауважимо, що аспект соціального розвитку не 

може розглядатися відокремлено від економічного і навпаки. Це 

дві взаємопов’язаних та взаємообумовлюючих одна одну 

характеристики, дві складових єдиного суспільного процесу, що 

об’єднані поліструктурною та поліфункціональною складною 

системою. При зосередженні уваги та зусиль на стимулюванні 

лише однієї складової розвитку в довгостроковій перспективі 

неможливо досягти збалансованого соціально-економічного 

зростання. Відтак, і головний цільовий орієнтир як результат 

соціальної політики держави також має узгоджуватися з 

потребами економіки. Саме тому видається найбільш доцільним 
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визначення в якості головного критерію ефективності соціальної 

політики формування і ефективне використання людського 

капіталу. У такому випадку висока якість життя як мета 

державної соціальної політики буде лише однією з її передумов, 

адже важливо не лише жити добре з високим рівнем достатку, але 

й скеровувати ці блага на суспільний та соціально-економічний 

розвиток держави, формування необхідного для цього ресурсного 

потенціалу. 

Досягнення цієї найвищої мети об’єктивно ускладнюється, 

або навіть стає неможливим, за відсутності системного підходу 

до управління розвитком соціальної сфери і використанням його 

результатів. Для обґрунтування системного підходу 

концептуальних характеристик звернімося до результатів 

наукових пошуків у рамках загальної теорії систем. Так, класичні 

дослідники економічних систем – Дж. Ван Гіг та Л. Берталанфі 

зазначали, що «…система є природним поєднанням сукупності 

окремих самостійно існуючих часткових елементів, пов’язаних 

між собою організаційно сукупністю складних відносин» 71. 

Те, що системи утворюються з окремих елементів та 

взаємозв’язків між ними швидко стало постулатом. Але 

залишалися питання чи складаються системи лише з 

матеріальних елементів, а також як вони взаємодіють із 

зовнішнім середовищем. Відтак, Ю. Черняк запропонував 

поділяти сутнісне трактування поняття «система» на 

(1) взаємопов’язаний комплекс матеріальних об’єктів, 

(2) сукупність об’єктів та інформації про їх стан, (3) комплекс 

відносин, зв’язків та інформації та чи не вперше визначив 

можливість застосування системи як взаємопов’язаного 

комплексу методів і засобів вирішення складних економічних 

проблем 72. Очевидною перевагою такого підходу є не лише 

ідентифікація структурних елементів системи та напрямів і 

способів їх взаємодії, але й усвідомлення мети цього, її 

механізмів, внутрішньої структури.  

Подальші дослідження у сфері прикладного використання 

системного підходу при вирішенні проблем соціально-
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економічного розвитку дозволили обґрунтувати такі його 

характеристики як побудова і функціонування системи, наявність 

її підсистем, структура та стан системи, її поведінка, моделі і 

принципи функціонування, мета, цілі та розвиток системи 73. 

Згодом стали усталеними такі положення системного підходу: 

 управління системою потребує врахування відносин з 

елементами її зовнішнього середовища;  

 цілі системи узгоджуються з метою її функціонування в 

рамках більш крупних систем; 

 прийнятність перспектив розвитку системи визначається 

мірою її відхилення від оптимального проекту; 

 оптимальний сценарій розвитку системи потребує 

комплексного планування, оцінювання та прийняття рішень, 

спрямованих на нові та позитивні зміни для системи в цілому, а не 

її окремих елементів; 

 системний підхід і системна парадигма базуються на 

методах індукції та синтезу; 

 розвиток системи потребує довгострокового (стратегія) та 

короткострокового (програми і планові заходи) планування, при 

якому пом’якшуються (або усуваються) небажані впливи. 

Зауважимо, що останнє дозволяє підтвердити спад розвитку 

вітчизняної соціальної сфери передусім причиною відсутності 

довгострокової стратегії соціального розвитку держави та 

різнострокових і різнорівневих програм з чітко визначеними 

механізмами, інструментами та засобами, спрямованими на 

досягнення її мети і завдань. Таким чином хоча й важливі, але 

розрізнені, не об’єднані єдиною метою та не зорієнтовані на 

комплексний довгостроковий соціальний розвиток заходи 

призвели до загального різкого зниження ефективності соціальної 

політики в нашій державі та зростання соціальних витрат на неї 

до рівня, обтяжливого для національного господарства. 

Відповідно, не було сформовано повноцінної соціальної 

інфраструктури, її елементів, соціальних відносин між ними, 

об’ємного соціального капіталу, підсистем соціокультурного 

розвитку громадян і підвищення якості їх життя. 
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З огляду на зазначене, слушними є властивості системного 

підходу, які визначив Ю. Сурмін: цілісність, структурність, 

взаємозалежність з середовищем та відокремленість від нього, 

ієрархічність, множинність опису, субстанція, побудова, 

функціонування та розвиток 74. 

Узагальнюючи теоретичні положення системного підходу, 

зауважимо, що більшість з них відповідають етимології та 

можуть бути застосованими при управлінні такою складною 

системою як соціальний розвиток. При цьому найбільш 

важливими характеристиками цієї системи є її суб’єкти та 

об’єкти, підсистеми та їх елементи, структура, входи і виходи, 

модель функціонування, стан системи та параметри керування її 

розвитком (рис. 2.2).  

Усвідомлення необхідності застосування, а також змістовної 

сутності та елементів системного управління соціальним 

розвитком держави, взаємозв’язків та взаємовпливів між ними є 

невід’ємною передумовою соціальної ефективності. Таким чином 

досягаються не лише збалансованість впливу на усі аспекти 

соціальної політики та соціальні сфери, але й раціональний та 

поступовий розвиток соціальних інститутів, адекватні 

інституційні зміни соціального розвитку, узгоджені з 

економічним реформуванням системи національного 

господарства та розбудовою соціально-орієнтованої моделі 

ринкової економіки. 

Система соціального розвитку належить до категорії 

відкритих та піддається впливу систем вищих рівнів (до прикладу, 

соціально-економічного розвитку, національної та економічної 

безпеки тощо); наявного чи потенційного фінансово-

інвестиційного, матеріально-ресурсного, інтелектуально-

кадрового та іншого забезпечення, що значною мірою визначає 

можливості держави при реалізації соціальної політики та обрані 

органами влади засоби регулювання; інституціонального 

(передусім правового та організаційного) середовища. Її 

особливості визначаються також і обраною на даний час моделлю 

державного устрою та управління, а також мірою впливу 

зовнішнього середовища та внутрішньої політичної ситуації. 
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Рис. 2.2. Конфігурація системи соціального розвитку та 

системних взаємозв’язків у її рамках 
 

Система соціального розвитку має динамічний характер. 

Тобто зовнішні впливи, стан об’єктів, дії суб’єктів управління 

системою, а також результати її функціонування визначають 

поточний стан, структурні та ієрархічні співвідношення, модель 

Об’єкти: 

 якість життя; 

 доходи і витрати 

населення; 

 рівень медичного 

забезпечення; 

 забезпеченість 

населення соціальними 

послугами та соціальним 

забезпеченням; 

 якість освіти; 

 забезпеченість житлово-

комунальними послугами 

Суб’єкти: 

 центральні, регіональні та 

місцеві загальні органи 

законодавчої і виконавчої 

влади; 

 профільні міністерства та 

відомства, органи контролю і 

нагляду, їх структурні та 

територіальні підрозділи; 

 міжнародні організації 

регулювання та нагляду, 

суб’єкти громадянського 

суспільства, представницькі 

організації роботодавців та 

працівників; 

 первинні носії прав та 

інтересів; 

 суб’єкти 

господарювання; 

 миротворчі, 

посередницькі структури, 

експерти, арбітри, інституції 

соціальної інфраструктури 

 

 сфера доходів та система 

оплати праці; 

 ринок праці та зайнятість; 

 система охорони здоров’я; 

 сфера соціальної підтримки та 
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 сектор житлової політики 
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функціонування цієї системи. Як наслідок, змінюючись з 

середини, вона має вплив як на усі власні внутрішні елементи, 

так і на резистентність до зовнішніх факторів. 

Результатом функціонування системи соціального розвитку 

є міра сформованості та ефективності використання людського 

капіталу держави. Але це головна мета. Його часткові завдання 

стосуються позитивного впливу на покращення якості життя, 

підвищення рівня здоров’я та освіченості нації, мінімізацію 

соціальних диференціацій (щодо доходів та витрат, якості 

трудового життя, житлово-побутових послуг, доступності до 

суспільних благ, соціальних послуг, можливостей власної 

самореалізації тощо), демократизацію суспільства та підвищення 

інших параметрів соціальної ефективності держави. 

Подальший розвиток теоретико-методологічних основ 

системного підходу до забезпечення соціального розвитку 

потребує уточнення структурно-компонентних характеристик 

моделі організації, а також обґрунтування методології 

дослідження системи соціальної політики, що є предметом 

наступного підрозділу. 

 

 

2.2. Структурно-компонентна модель державної 

політики формування системи соціальної безпеки 

 

Виявлені за результатами узагальнення вітчизняної 

нормативно-правової бази та наукових досліджень головні 

структурні компоненти соціальної сфери та державної політики 

соціального розвитку утворюють основу її декомпонування. 

Разом з тим потрібно стверджувати про те, що їх склад 

укомплектовано ще не у повній мірі та значно більшим науково-

прикладним доробком у цьому аспекті є результати досліджень у 

царині економічної та зокрема соціальної безпеки. 

До прикладу, в рамках комплексного аналізу регіональних 

особливостей та проблем соціальної політики вітчизняними 

науковцями під керівництвом З. Варналія аналізуються такі її 

складові як стан людського розвитку, ефективність 

функціонування ринку праці, доходи та бідність населення, 
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система охорони здоров’я та якість надання медичних послуг, 

рівень освіти, соціальна інфраструктура, інституційне 

забезпечення державної регіональної соціальної політики 75. 

У дослідженні на тему «Україна як соціальна держава» 

аналізуються: рівень якості життя населення (рівень життя та 

соціальні стандарти, забезпеченість послугами соціальної сфери), 

ефективність сімейної політики (проблеми народжуваності, 

захисту прав дітей, бідності сімей з дітьми, сирітства), розвиток 

ринку праці та безробіття, система пенсійного забезпечення 76. 

Тобто доволі усталений перелік з одночасною претензійністю 

на неповноту. Адже у роботах з проблем безпеки пропонуються 

куди розлогіші підходи до декомпонування соціальних систем. 

Так, В. Богомолов, надаючи характеристику соціальної політики 

та рівня життя в системі економічної безпеки держави, оперує 

такими комплексними категоріями як політика доходів та їх 

оподаткування, перерозподіл бюджетних соціальних трансфертів, 

соціальне розшарування, видатки населення (обсяг та структура 

сімейного споживчого кошику, мінімальний споживчий бюджет), 

якість життя, сфера медичних послуг 77. Разом із констатацією 

дещо вищого рівня деталізації структурних проблем розвитку 

соціальної сфери звернімо увагу на важливості використання такої 

характеристики як соціальне розшарування. Причому тут важливо 

враховувати не лише диференціації за прошарками населення, але 

й у територіальному, галузевому, секторальному та інших 

аспектах. Це через істотну прикладну значимість для державної 

політики висновків щодо соціальних диференціацій має підстави 

стати окремою самостійною компонентою в системі управління 

соціальним розвитком держави. 

Ще ґрунтовніше підійшов до типологізації структурних 

компонент соціального розвитку Г. Вєчканов. Науковець 

класично виділяє: політику регулювання доходів, зайнятості, 

соціальне забезпечення, політику в сфері освіти та охорони 
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здоров’я, житлову політику 78. У той же час було запропоновано 

враховувати таку нестандартну характеристику як соціальна 

стійкість, під якою мається на увазі стабільність рівня цін на 

споживчі товари і послуги; доступність освіти, медичних послуг, 

інших чинників формування людського потенціалу; надійність 

системи соціального захисту та підтримки, захищеність від 

екстремальних порушень у соціальному становищі всіх членів 

суспільства. 

Фактично під соціальною стійкістю пропонується розуміти 

забезпеченість усіх верств населення необхідними товарами і 

послугами та її стабільність. А це дає підстави до включення в 

перелік структурних характеристик соціального розвитку стану 

функціонування внутрішнього споживчого ринку, а також 

підводить до усвідомлення критеріальної ознаки умовного поділу 

складових на ті, що краще використовувати для оцінювання 

соціальної ефективності та ті, що більшою мірою характеризують 

стан соціальної забезпеченості держави. Власне, розвиненість 

внутрішнього ринку не стільки впливає на соціальний захист, 

підтримку чи  допомогу населення як на формування передумов 

відносно підвищення рівня якості його життя та задоволення 

первинних і потенційно зростаючих потреб. 

Потрібно звернути увагу й на погляди Г. Вєчканова відносно 

позитивного впливу на соціальний розвиток держави фінансового 

стану її підприємств та організацій. Поділяючи цю думку, 

додамо, що дійсно від фінансово-економічного стану суб’єктів 

господарювання залежать можливості економіки щодо зайнятості 

та оплати праці. Але тут важливо й те, що це є передумовою для 

розвитку мікрорівневих соціальних інфраструктур включно з 

позитивним впливом на їх участь у формуванні та розвитку 

соціального партнерства як колективно-договірного (більш 

інституціонально та економічно ефективної форми) регулювання 

соціально-трудових відносин на всіх рівнях – працівника, 

трудового колективу, підприємства, галузі, регіону, держави. 

Прикладним може стати й застосування в якості 

характеристичної складової соціального розвитку категорії 

середнього класу, а саме – стану його сформованості, рівня 
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розвитку, обсягів та ролі в соціально-економічному зростанні 

держави. Такі ідеї мають право на існування, проте знаходяться 

скоріше у політико-суспільній площині, аніж соціальній. Все 

залежить від системи державного устрою та її ефективності. У 

світі наявний досвід тоталітарних та одночасно соціально-

орієнтованих держав з істотними успіхами соціального розвитку. 

Хоча, погодимося й з іншим: якщо обрано курс на демократичну 

ринково-орієнтовану економіку, то розвиток середнього класу чи 

не найбільш ліберальний та природний шлях до структурної 

гармонізації соціальних прошарків населення. 

Авторський колектив під керівництвом В. Сєнчагова, 

аналізуючи параметри соціальної політики в рамках стратегії 

економічної безпеки держави, враховує дещо схожі аспекти 

соціального розвитку: рівень доходів громадян, їх майнову 

диференціацію, рівень бідності, стан розвитку платіжних систем 

та фінансів підприємств, ефективність функціонування житлово-

комунального господарства, секторів освіти та охорони здоров’я. 

Сюди потрібно додати й велику увагу проблемам формування та 

розвитку середнього класу, а також т. зв. роздвоєння соціального 

забезпечення населення. Іншими словами – формування системи 

подвійних стандартів для багатого і бідного населення: «… це 

ілюстративно підтверджує система охорони здоров’я, для якої 

характерний сектор медицини для бідних з обмеженим 

асортиментом послуг, багатомісними та погано обладнаними 

лікарняними палатами, перегруженими пацієнтами поліклініками 

з застарілим обладнанням і низько кваліфікованими 

працівниками та сектор медицини для багатих»  79. 

Такими ж тенденціями характеризується і розвиток системи 

освіти, житлово-комунального господарства, культури, спорту, 

інформаційно-комунікаційного та транспортного забезпечення 

тощо. Причому посилення диференціації (за доходами і 

доступністю товарів та послуг) між прошарками населення може 

призвести до надто затрудненого переходу з одного сегменту в 

інший, що є однією з передумов деградації нації. Світовим 

досвідом доведено, що унеможливити розвиток процесу 
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соціальної диференціації можна шляхом формування і розвитку 

потужного і чисельного середнього класу. Тобто прошарку 

громадян, що не відносяться до вельми заможних, але мають 

високий рівень доходу, достатній для активного придбання 

товарів і послуг як споживчого, так і інвестиційного характеру, 

формування заощаджень. 

Додамо, що державна підтримка середнього класу є дієвим 

інструментом економічного методу регулювання соціального 

розвитку, адже зусилля спрямовуються не стільки на фінансування 

соціальної сфери, встановлення жорстких обмежень для суб’єктів 

соціально-трудових відносин та засобів їх підтримки, захисту і 

допомоги тощо, як на створення умов, сприятливих для розвитку 

підприємництва, зростання ділової активності населення, реалізації 

самоініціатив з диверсифікації джерел доходу громадян та 

зниження рівня соціальних трансфертів. 

Більше того, вплив середнього класу на соціальний розвиток 

проявляється у виконанні його суб’єктами таких функцій: 

формування масового платоспроможного попиту на внутрішньому 

ринку та стимулювання вітчизняного виробництва, економічного 

зростання і зайнятості; забезпечення більшої частки заощаджень 

та збережень у вигляді банківських депозитів, пенсійного фонду 

та страхових внесків; генерування головної частини податкових 

поступлень до бюджетної системи; збереження соціального 

спокою та соціальної стабільності у суспільстві. 

Таким чином, середній клас виконує важливу 

системоутворювальну роль в забезпеченні соціально-

економічного розвитку держави і є підстави для включення цієї 

характеристики до структурних складових оцінювання та 

забезпечення її соціального розвитку. Це хоча й вступає у певний 

консонанс з компонентою доходів і витрат населення, але лише 

частково, маючи при цьому значно вагоміше доповнюючи 

значення, а ніж дублюючу характеристику. 

Для підтвердження можна навести такий приклад. Чи є 

підстави до висновку про високий соціальний розвиток в державі, 

де повністю все населення отримує дохід, вищий за прожитковий 

мінімум? В аспекті соціальної безпеки, мабуть, так. Але в аспекті 

належного соціального розвитку держави важливо, щоб критична 
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маса населення мала доходи, адекватні рівню середнього класу, а 

не тільки забезпечувала задоволення первинних потреб. 

Відповідно, стан розвитку середнього класу слід враховувати 

окремою важливою характеристикою соціального розвитку. 

У багатьох дослідженнях з проблем регулювання соціальної 

сфери окремим важливим параметром ефективності державної 

політики вважається людський капітал або людський потенціал. 

Здебільшого наводяться аргументи, що конкурентоспроможність 

національного господарства на сучасному постіндустріальному 

етапі розвитку світової економіки все більше визначають такі 

чинники як здатність до інновацій та впровадження технологічних 

досягнень, що залежать від стану людського потенціалу країни. 

Натомість умови різкого зниження соціальної захищеності, 

погіршення якості зайнятості та фінансування соціальних сфер 

чинять негативний вплив на людський потенціал, створюючи 

реальну загрозу національній безпеці, включно з загостренням 

проблем бідності, соціальної ізольованості, деградації територій.  

Як вже зазначалося, не заперечуємо важливість реалізації 

такої стратегічної мети як формування та ефективне використання 

людського капіталу. Це важливо як для функціонування держави – 

складної соціально-економічної системи, так і заради зміцнення 

конкурентоспроможності її господарського комплексу. Але 

включення цієї важливої комплексної характеристики лише 

однією з складових процесу соціального розвитку видається 

недостатнім, тому й неправомірним. Це, скоріше, головне 

завдання, яке потрібно реалізувати в ході провадження 

комплексної соціальної політики держави. 

За результатами узагальнення теоретико-методологічних 

засад системного підходу до формування соціальної політики 

наведемо на рис. 2.3 погляд на компонентно-структурну модель 

системи соціального розвитку держави. Такий підхід дозволяє 

аналізувати не лише ефективність системно-структурних 

елементів соціального зростання, але й динамічно-структурних 

складових, зміна яких, власне, і визначає соціальний розвиток 

держави. Це формування середнього класу та розвиток приватного 

бізнесу, що характеризує забезпеченість населення достатнім 

рівнем доходу, суспільними благами і послугами; розвиток 
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громадянського суспільства та його інститутів як відображення 

інституційної системи захищеності прав і свобод громадян; 

культурний, гуманітарний, духовний та фізичний розвиток – 

передумова реалізації соціальних інтересів і задоволення 

суспільних потреб; структурна збалансованість внутрішнього 

ринку, що визначає доступність споживчих товарів і послуг, їх 

якісні характеристики; розвиненість транспортної та 

комунікаційної інфраструктури в контексті вільного переміщення 

громадян, отримування, аналізування і переміщення інформації; 

міра інтелектуалізації економіки, формування і реалізації 

інтелектуально-кадрового потенціалу – прикладної 

характеристики використання людського потенціалу суспільства; 

фінансово-економічний стан суб’єктів господарювання 

державного, приватного, громадського та інших секторів як 

здатність накопичення потенціалу фінансування соціальної 

політики і соціальних заходів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Структурні елементи системи соціального розвитку держави 

Напрями декомпонування та складові системи соціального розвитку 
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Вважаємо ці комплексні характеристики важливими 

динамічно-структурними напрямами оцінювання та в 

подальшому формування механізмів, інструментів, засобів та 

заходів державної соціальної політики. Вони, частково 

характеризуючи ефективність і сформованість системи 

соціального розвитку держави, одночасно визначають 

передумови забезпечення таких її системно-структурних 

компонент як сфера доходів і витрат населення, ринку праці та 

зайнятості; система соціального забезпечення, соціального 

страхування та вирівнювання соціальних диференціацій; сфера 

охорони здоров’я; сектор житлово-комунальних послуг; система 

освіти, підготовки та перепідготовки кадрів; сфера сімейної 

політики та міграційних процесів. 

Попри структурність системної побудови процес 

забезпечення соціального розвитку держави об’єктивно 

характеризується власною етапністю, яка обумовлена як 

природою задоволення потреб людей, так і необхідністю 

вибудування багаторівневої та комплексної державної політики. 

Так, потреби громадян і послідовність їх еволюції відомі. Їх 

було доведено ще А. Маслоу у праці «Мотивация и личность». Це 

потреби: фізіології, безпеки, приналежності, поваги, пізнання, 

естетичності, самореалізації 80. Відтак, передусім держава має 

гарантувати громадянам задоволеність первинних фізіологічних 

потреб та безпеки. Надалі, по мірі задоволеності вимог нижчого 

рівня, важливо, щоб державна політика спрямовувалася й на 

формування умов самореалізації населення. Беззаперечним є 

також усвідомлення головної цінності – життя кожної окремої 

людини. Це не менш важливо в аспекті суспільно-державного 

розвитку, забезпечення державності та суверенітету, здатності 

національного господарства створювати необхідні для 

розширеного відтворення товари і послуги. 

Відомо й те, що керування соціально-економічними 

системами ускладнюється по мірі збільшення їх розмірів. Тобто 

на рівні особи проблеми соціального розвитку фокусуються 

навколо соціального оточення, доходу, витрат та доступності 

соціального забезпечення. На рівні господарюючого суб’єкта 
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склад об’єктів соціального розвитку доповнюють питання 

соціально-трудових відносин, соціального партнерства, 

організації і нормування праці, стосунків у трудовому колективі 

(у т. ч. в аспекті «керівник – підлеглий»), мотивації та оплати 

праці, її ефективності, соціально-трудового розвитку персоналу 

тощо. 

Галузевий рівень охоплює проблеми соціальної 

забезпеченості населення за обраною фахово-професійною 

спеціалізацією. Тут соціальний розвиток доповнюється 

питаннями зайнятості і безробіття, рівня престижності та доходу 

в рамках професії, її суспільної значимості, рівнем становлення 

соціальної інфраструктури та ефективності галузевої соціальної 

політики. 

Очевидно, що регіональний та державний рівень враховують 

ще ширший перелік проблем розвитку соціальної сфери, включно 

із питаннями раціональності структури, соціальними 

диференціаціями в аспектах прошарків населення, суспільних та 

соціальних груп, просторово-територіального розвитку, галузево-

секторального та міжрегіонального виміру та навіть в системі 

міждержавних зіставлень. Все це потребує обґрунтування 

особливостей принципів та механізмів соціального розвитку, 

виходячи з теоретичних положень і концепцій системного 

аналізу. 

Відтак, важливо визначити теоретико-методичні засади 

динамічно-структурної моделі оптимізації характеристик 

соціального розвитку в системі соціально-економічного 

зростання держави, що може розглядатися як сукупність 

складників (індексів): 

HSLPMEBIFEPSIDGIISSMIPPHCR
IIIIIIIIII                 (2.1) 

де 1,0I ; 

ІHS – індекс рівня соціально-економічної безпеки особи; 

ІLP – індекс стану умов відтворення населення та 

трудоресурсного потенціалу (з головними підкомпонентами 

екології, здоров’я, навчання і освіти, житлово-побутових умов, 

міграції населення);  

ІМE – індекс рівня розвитку ринку праці, системи зайнятості 

населення та підвищення рівня якості трудового життя 
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населення; 

ІBІ – індекс зміни умов економіко-правового середовища 

підприємницької діяльності, самозайнятості населення, 

формування і розширення суб’єктів середнього класу; 

ІFEP – індекс підвищення фінансово-економічного стану 

суб’єктів господарювання та національної економіки, 

використання цих результатів у цілях соціального розвитку; 

ІSІD – індекс рівня розвитку соціальної інфраструктури, 

внутрішнього ринку та системи соціальних і споживчих послуг;  

ІGІІ – індекс розвиненості параметрів громадянського 

суспільства та можливостей його інститутів;  

ІSSM – індекс міри модернізації системи соціального 

забезпечення населення та підвищення рівня якості життя; 

ІІPP – індекс людського розвитку, накопичення 

інтелектуально-кадрового потенціалу та його використання в 

цілях інтелектуалізації соціально-економічного розвитку 

держави;  

ІHCR – індекс формування і реалізації людського капіталу 

суспільства (як головної мети реалізації соціальної політики 

держави). 

Вважаємо, що першочергову увагу важливо звернути на 

наявність базових положень для соціально-економічної безпеки 

особи. Це невід’ємна стартова умова поетапного процесу 

соціального розвитку. До тих пір, поки в країні в цілому та на 

місцевому рівні зокрема не буде гарантовано захищеності 

життєво важливих інтересів кожної людини (відносно 

забезпеченості продовольством, зайнятістю, освітою, 

інформацією, медичним і пенсійним обслуговуванням, захисту 

особистих заощаджень, житлово-комунальними послугами, 

сприятливими екологічними умовами), системи соціального 

розвитку та захисту людини і суспільства, об’єктивно неможливо 

закласти базові основи збалансованого соціального зростання.  

Відсутність обґрунтованого хоча б мінімально необхідного 

соціального забезпечення для усіх громадян, а також наявність 

надмірних соціальних диференціацій закономірно в коротко- чи 

довгостроковій перспективі призведе до появи і посилення 

соціальних перекосів та деформацій, загрозливих для цілісності, 
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стабільного функціонування і безпеки соціально-економічної 

системи держави. 

На наступному етапі важливо забезпечити позитивні зміни 

(динаміку) стану умов відтворення населення та трудоресурсного 

потенціалу. Без цього навіть за мінімально необхідної державної 

соціальної підтримки втрачатимуться людські та, відповідно, 

трудові ресурси належної якості для створення національного 

доходу. 

Це підтверджується результатами досліджень провідних 

вітчизняних науковців, що вивчають соціальну сферу. Зокрема, 

В. Куценко зазначає, що при оцінюванні та формуванні засад 

державної політики соціального розвитку необхідно передусім 

враховувати такі компоненти як суспільний (чисельність 

населення, його статевий і віковий склад, природній і механічний 

приріст, міграція, рівень і структура зайнятості, стан та система 

охорони здоров’я), умови життєдіяльності (наука, освіта, 

культура), стан навколишнього середовища та антропогенного 

впливу 81. 

Надалі необхідними є позитивні зміни на ринку праці, в 

середовищі підприємницької діяльності, самозайнятості 

населення, щодо формування і розширення суб’єктів середнього 

класу, підвищення фінансово-економічного стану економіки та її 

суб’єктів. Це створить ресурсні та фінансово-інвестиційні умови 

розвитку соціальної сфери, розбудови системи інституцій 

соціальної інфраструктури, внутрішнього ринку та мережі 

соціальних і споживчих послуг.  

Але їх дієвість і дієздатність, як показує досвід держав з 

транзитивною економікою, в значній мірі залежить від 

розвиненості параметрів громадянського суспільства та 

можливостей його інститутів. Це невід’ємний елемент 

тристороннього соціального діалогу влади, суб’єктів реального 

сектору економіки та суспільства. До функцій його інституцій 

відноситься контроль розвитку ринків та відносин між їх 

учасниками, ефективне виконання державними інституціями 

покладених на них завдань, захист прав та інтересів споживачів, 
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Куценко В. І. Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики) : монографія / 

В. І. Куценко ; за наук. ред. Б. М. Данилишина. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-поліграф», 2008. – С. 32. 
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громадян, соціально вразливих груп населення, ін. 

На основі тристороннього партнерства, належного розвитку 

та взаємодії інституцій соціальної і громадянської 

інфраструктури можливе забезпечення якісної модернізації 

системи соціального забезпечення населення та підвищення рівня 

якості життя. Наступним прогресивним завданням стане 

покращення індексу людського розвитку, накопичення 

інтелектуально-кадрового потенціалу та його використання в 

цілях інтелектуалізації соціально-економічного зростання 

держави. Лише такими вважаємо необхідні послідовність і 

передумови позитивної динаміки за показниками формування та 

реалізації людського капіталу суспільства як головної мети 

реалізації державної соціальної політики. 

Водночас, важливо усвідомлювати й те, що прийняття 

виважених управлінських рішень потребує належного 

інформаційно-аналітичного забезпечення. Тобто актуалізується 

потреба в удосконаленні методології дослідження соціального 

розвитку. Хоча, потрібно одразу наголосити на тому, що завдання 

обґрунтування такої методики доволі складне і дискусійне щодо 

можливості вирішення. 

Такий висновок пояснюється надзвичайною комплексністю 

проблеми та різнохарактерних елементів, що входять до системи 

соціального розвитку. Відповідно потрібно враховувати 

надзвичайно велику сукупність показників, за якими будуть 

сформульовані не однозначні (за тенденціями) висновки, або 

застосовувати наукові методи, які дозволяють отримати 

інтегральне значення. Щоправда, такі підходи останнім часом все 

більше критикуються з огляду на необхідність залучення думок 

експертів та виведення узагальнюючого показника з величезної 

сукупності іноді абсолютно не пов’язаних між собою 

характеристик. 

Інші способи полягають у виявленні якоїсь однієї конкретної 

домінантної ознаки (наприклад, показник людського розвитку, 

якості життя чи формування і використання людського капіталу) 

або декількох найбільш важливих головних характеристик, аналіз 

яких в результаті дає підстави до висновку про наявність 

соціального зростання в державі або, навпаки, про регресію у цій 
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сфері. Відтак, можна стверджувати про три визначальні підходи 

до оцінювання соціального розвитку: 

(1) на основі застосування обраного головного показника - 

характеристики; 

(2) за результатами вивчення декількох головних груп 

характеристик або декількох важливих показників; 

(3) на основі дослідження всієї можливої вибірки 

індикаторів, прямо чи опосередковано дотичних до стану 

розвитку і ефективності функціонування соціальної сфери. 

Причому цей підхід, як правило, завершується виведенням 

узагальнюючого (інтегрального) показника стану соціального 

розвитку.  

Щодо першого підходу, то позитивно, що у наукових 

дослідженнях вже доволі давно почали обґрунтовувати методику 

оцінювання обсягу формування і ефективності використання 

людського капіталу. Так, ще Л. Дублін і А. Лотка сформулювали 

власне бачення моделі грошової вартості особи (Vа):  

 )( CxExYxPxV
Pa

Po
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ax

ax  




 ,                     (2.2) 

де Vx-а – вартість однієї грошової одиниці витрат через х-а 

років, грн; Рх – коефіцієнт ймовірності того, що особа доживе до 

віку х; Yx – річний дохід працівника з часу х до х+1, грн; Ех – 

частка зайнятих з часу х до х+1, коефіцієнт; Сх – споживчі 

витрати особи з часу х до х+1, грн 82. 

Прикладна роль цієї моделі була реалізована в тому, що її 

почали застосовувати для розрахунку вартості людського 

капіталу (т. зв. виробничої вартості особи (Са)):  

0

1
V

VPa
VaСa

a



 .                               (2.3) 

Як бачимо, представниками неокласичної теорії при 

оцінюванні людського капіталу пропонувалося враховувати 

обсяги фінансування (інвестицій) у працівників (як «носіїв» 

людського капіталу) з боку освітніх та навчальних закладів, 

суб’єктів господарювання, власних коштів громадян та держави. 

Але ж розуміємо, що витрати на навчання, освіту, підготовку не 
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 Корицкий А. В. Введение в теорию человеческого капитала : монография / А. В. Корицкий. – Новосибирск : 

СибУПК, 2000. – С. 27. 
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мають прямої кореляції зі зростанням обсягу знань та 

збільшенням таким чином людського капіталу. Не має 

відношення й аспект формування капіталу до аспекту його 

використання як в цілях соціального, так і економічного 

розвитку. 

Згодом було доведено й інше: при народженні кожен індивід 

отримує різну міру початкових властивостей та здібностей 

відносно подальшої ефективності навчання і власного 

інтелектуально-кадрового розвитку. Одні особи здатні швидко 

накопичувати знання, а для деяких це властиво у надто меншій 

мірі. 

Крім того, очевидно, що на формування і ефективне 

використання людського капіталу на макрорівні впливає велика 

кількість чинників. Це й наявність трудоресурсного потенціалу, 

демографічна ситуація, екологічні та техногенні чинники, рівень 

здоров’я, освіти, житлово-побутових умов та стабільність їх 

підтримування в процесі життєдіяльності особи тощо. І науковці 

постійно звертали на це увагу. Зокрема, В. Порохня та В. Лось 

при оцінюванні людського капіталу декомпонували його на 

людський (НС), організаційний (ОС) та споживчий (SС):  

SCOCHC
WSСWOСWНСIС  ,              (2.4) 

де ІС – результат оцінювання обсягу сформованого 

інтелектуального капіталу; WHC, WОC, WSC - коефіцієнти вагомості 

людського (природного і набутого), організаційного (відносно 

управлінських якостей та застосовуваних технологій) та 

споживчого (здатного приносити додану вартість та економічну 

вигоду) капіталу 83. 

У праці 84 для оцінювання людського капіталу 

запропоновано використовувати такі показники – 

характеристики: 

(1) освітньо-кваліфікаційний рівень та професіоналізм, за 

якого розраховують ефективність віддачі витрат на отримання 

знань:  
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 Порохня В. М. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства : 
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 Соціальний капітал України: теортико-методологічні основи формування : монографія / за заг. ред. С. І. 
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де NVP – чиста приведена вартість витрат на отримання 

знань, грн; Bt – отриманий дохід від знань у період t, грн; Сt – 

витрати на знання у період t, грн; n – кількість років інвестицій; r 

– ставка відсотка, коефіцієнт; 

(2) продуктивність людського капіталу (через обсяги ВВП у 

розрахунку на одну особу наявного населення, середню 

погодинну ставку оплати праці, коефіцієнти відношення 

середньої заробітної плати до мінімальної та бідності населення); 

(3) коефіцієнт віддачі інвестицій в людський капітал:  
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де Vа – обсяг людського капіталу у віці а, грн; В – заробітна 

плата, грн; С – частка заробітної плати у розрахунку на одиницю 

праці, коефіцієнт; і – відсоткова ставка, коефіцієнт; n – кількість 

років трудової активності індивіда; 

(4) грошова вартість індивіда (розраховується як в моделі 

Л. Дубліна і А. Лотка); 

(5) умовна вартість людини (С) на певний момент її життя 

(n): 
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де а – щорічні витрати на споживання включно з 

отриманням освіти, грн; r=(1+і); і – ринкова відсоткова ставка, 

коефіцієнт; 
r

Р
1

 ; Ln – кількість осіб у віці n, од.; Rn – вартість 

ренти особи у віці n, коефіцієнт; х – розмір майбутнього доходу у 

розрахунку на одну особу певної професії, грн; N – вік, за якого 

особа вступає в трудове життя; 

(6) якість економічних умов відтворення людського 

капіталу; 

(7) міра реалізації можливостей людського капіталу; 
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(8) рівень конкурентоспроможності людського капіталу; 

(9) сформованість сучасних систем життєзабезпечення 

людського капіталу. 

Потрібно відзначити, з одного боку, складність практичної 

апробації такого підходу, але, з іншого – його комплексність та 

врахування як параметрів формування, так і ефективності 

використання людського капіталу, віддачі на вкладені інвестиції, 

рівня впливу на якість життя та зміцнення 

конкурентоспроможності національного господарства. За 

наявності достатнього інформаційного забезпечення 

аналізований підхід без перебільшення може бути закладеним в 

основу дієвої і комплексної методики оцінювання ефективності 

державної та місцевої соціальної політики. 

В якості обґрунтування аналітичних висновків відносно 

рівня сформованості соціальної інфраструктури, як важливої 

компоненти соціального розвитку держави, може 

застосовуватися підхід, обґрунтований М. Лесечком:  

NDNbkkRnDRnСК 
11

 ,         (2.9) 

де СК – обсяг соціального капіталу держави, грн; n – 

кількість громадських організацій, од.; R – кількість осіб, 

об’єднаних у суспільні організації, од.; nD – кількість 

громадських організацій з деструктивним капіталом, од.; k – 

кількість родин з конструктивним соціальним капіталом, од.; ג – 

середня чисельність осіб в родині, ос.; k1 – кількість родин з 

деструктивним соціальним капіталом, од.; b – середня 

чисельність осіб сімей з деструктивним соціальним капіталом, 

ос.; N – кількість населення, що сповідують позитивні суспільні 

цінності та довіру, ос.; ND – кількість населення, що сповідує 

деструктивні цінності та є носіями негативних ціннісних 

орієнтацій, ос. 85. 

Однак, таким чином, можливо оцінити лише один з 

важливих аспектів соціального розвитку держави, що стосується 

більшою мірою чисельності інституційних соціальних 

організацій, але, відомо, що це ще не характеристика їх дієвості 

та реальних інституційних можливостей. 

                                                           
85

 Лесечко М. Д. Соціальний капітал: теорія і практика : монографія / М. Д. Лесечко, О. Г. Сидорчук. – Львів : 
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Науковці, що досліджують проблеми соціальної безпеки 

держави, при емпіричному оцінюванні здебільшого оперують 

показниками індексу людського потенціалу, індексу 

інтелектуального потенціалу суспільства, коефіцієнтами 

людського капіталу на одиницю населення, життєздатності 

населення, відношення середньодушового доходу до 

прожиткового мінімуму та рівня бідності, частки середнього 

класу. Такі показники, власне, утворюють групу другого підходу 

до оцінювання соціального зростання держави. 

Зокрема, індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП), що 

був уперше запропонований ООН у 1990 р., визначають за 

формулою:  

3

ВВПРОТЖ
III

ІРЛП


 ,                       (2.10) 

де ІТЖ – індекс очікуваної тривалості життя; ІРО – індекс 

рівня освіти; ІВВП – індекс обсягу ВВП в розрахунку на одиницю 

населення 86. 

Як перевагою, так і одночасно недоліком цього методу є 

застосування індексів, тобто динаміки, а не абсолютних значень 

показників. Це спрощує підбір аналітично-статистичних даних, 

але забезпечує отримання висновку лише щодо покращення чи 

погіршення ситуації і їх темпів. Тобто країна з низьким рівнем 

розвитку людського потенціалу лише за рахунок незначного 

покращення показників може мати значно вищий індекс, аніж 

держава з високим значенням розвитку та незначним подальшим 

його приростом. 

В значній мірі усуває цей недолік застосування в цілях 

аналізу індексу людського розвитку, що охоплює стан розвитку і 

ефективність у сфері демографії, ринку праці, матеріального 

становища та умов проживання, соціального становища, 

доступності освітніх і медичних послуг, екології та фінансового 

забезпечення 87. Наголосимо, що саме застосування цього індексу 

дозволило виявити, по-перше, наявність та, по-друге, гостроту 

соціальних диференціацій за регіонами України. Аналогічні 
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дослідження можна було б проводити й у аспектах: видів 

економічної діяльності, секторів економіки, верств населення, 

соціально-суспільних груп тощо. 

Коефіцієнт життєздатності населення був розроблений 

організацією ЮНЕСКО для надання характеристики здатності 

держави до збереження генофонду та інтелектуального розвитку 

населення в умовах реалізації конкретної соціально-економічної 

політики. Цей показник розраховується за п’ятибальною шкалою, 

де критичним (граничним) значенням є позначка у 1,5 бала. 

Вважається, що зниження фактичного значення показника 

коефіцієнту життєздатності населення нижче цього рівня 

свідчить про кризовий стан, погіршення якості життя населення 

до межі, за якою починається його вимирання. 

Індекс інтелектуального потенціалу суспільства значною 

мірою зорієнтований на оцінювання рівня освіченості населення 

та враховує показники: рівня освіти дорослого населення, частки 

студентів у загальній чисельності населення, витрат на освіту у 

ВВП, зайнятих у секторі науки та наукового обслуговування, 

витрат на науку у ВВП.  

Аналогічно, при оцінюванні людського капіталу в 

розрахунку на одиницю населення пропонується визначати 

рівень витрат держави, підприємств та громадян на освіту, 

охорону здоров’я, культуру та інші напрями соціальної сфери. 

Звернімо увагу на ще один визнаний міжнародною 

спільнотою комплексний показник функціонування соціальної 

сфери. Це індекс розвитку трудових ресурсів, що був 

запропонований консалтингово-дослідницькою компанією 

А. T. Keаrney та розраховується Міжнародною організацією праці 

на основі звітів Світового банку та організації Lаbоrstа, але в 

основному у сегменті роздрібної торгівлі. Показник визначається 

у відсотках за трьома характеристиками: (1) наявність 

кваліфікованої робочої сили, (2) перспективи розвитку якісної 

робочої сили, (3) економічна ефективність робочої сили 88. 

Позитивно, що наша держава обіймає в зазначеному рейтингу все 

ще високі позиції, відтак, має значний невикористаний потенціал 
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інтелектуально-кадрового розвитку ринку праці та економіки в 

цілому. Але, розуміємо, що індекс розвитку трудових ресурсів 

характеризує лише частковий сегмент соціальної сфери та, 

більше того, не стільки з позицій соціальної ефективності, як 

наявності передумов для цього. 

Окремим сегментом досліджень соціальної сфери є підходи 

до вимірювання рівня бідності. Зокрема, виокремлюють 

абсолютну, відносну та суб’єктивну концепції бідності. При 

абсолютному підході обсяги та рівень бідності визначають за 

сумою доходу громадян, що є нижчою за рівень підтримування 

мінімального рівня життя. За відносної концепції до бідних 

категорій населення відносять ті, чий дохід не дозволяє 

проживати в рамках признаного та переважаючого у певному 

суспільстві стандарту споживання. Суб’єктивний метод базується 

на суб’єктивному оцінюванні людьми власного матеріального 

становища. Узагальнюючий висновок про рівень бідності 

формується за результатами врахування усіх трьох концепцій 89. 

Беззаперечно, ці характеристики важливо враховувати, але, 

мабуть, вони мають дещо менше відношення до соціальної 

ефективності держави та можуть слугувати більшою мірою в 

якості порівняльних критеріїв. 

Більш прикладне (відносно формування висновків і 

системного бачення проблеми та розробки на цій основі 

ефективних державних рішень) значення мають підходи сучасних 

вітчизняних дослідників проблем розвитку соціальної сфери. 

Вони здебільшого стосуються аналітичного оцінювання певної 

вибірки показників стану, структури, динаміки розвитку та 

ефективності окремих елементів чи напрямів соціальної сфери. 

До прикладу, це частка витрат на соціальний захист, освіту, 

науку, медицину, культуру, фізичне виховання та спорт тощо; 

заробітна плата, доходи і витрати населення; прожитковий 

мінімум для різних категорій громадян і міра його перевищення 

середньодушовими доходами та мінімальною заробітною 

платою; обсяги та структура державних і місцевих трансфертів; 

народжуваність, смертність, міграція та чисельність населення; 
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індекси споживчих цін в усіх сегментах соціальних послуг; 

показники сімейної політики та ін. 90. 

Щодо третього підходу, то тут важливо звернути увагу на 

результати досліджень В. Куценко та Я. Остафійчук. Вивчаючи 

трансформації соціальної сфери України, науковці запропонували 

здійснювати інтегральне оцінювання її стану за великою 

кількістю окремих показників – індикаторів, об’єднаних у чотири 

групи: (1) освіта, (2) охорона здоров’я, (3) житлово-комунальне 

господарство, (4) культура 91. Причому інтегральне оцінювання 

здійснювалося не лише за функціональною ознакою показників, 

але й за регіонами держави. 

Так, до групи охорони здоров’я (всього понад 30 показників) 

увійшли показники: стану здоров’я населення, забезпеченості 

населення потужностями інфраструктури охорони здоров’я, 

кадрового потенціалу галузі. Для оцінювання стану освітньої 

галузі використано п’ятнадцять показників з позитивним 

впливом та десять із негативним. Для аналізу стану культури та 

житлово-комунального господарства – по близько десяти 

показників. При цьому для розрахунку інтегрального показника 

було запропоновано використовувати підхід, що враховує 

відхилення низки значень індикаторів рівня розвитку регіону від 

максимального чи середнього по країні з урахуванням напряму їх 

впливу (позитивний або негативний): 
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де m – кількість показників з позитивним впливом, од.; k – 

кількість показників з негативним впливом, од.; xіj – значення j-го 

показника для і-го регіону; Yіj
(p) – стандартизоване значення j-го 

негативного показника для і-го регіону. 

Стандартизація значень показників здійснюється таким 

чином: 
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Попри справедливий висновок, зроблений відносно 

уможливлення формування за результатами інтегрального 

оцінювання стану соціальної сфери висновків відносно 

соціальної ситуації в регіонах та державі загалом, характеру 

міжрегіональних диспропорцій та перспективних заходів 

державного регулювання в цій сфері, зауважимо, що порівняння 

фактичних показників із середніми чи максимальними дозволяє 

скоріше сформувати рейтинг регіонів держави за станом розвитку 

соціальної сфери. Іншими словами – розташувати регіони 

держави в порядку покращення інтегрального показника 

соціального розвитку. Тобто, якщо стан соціальної сфери загалом 

по державі низький, то найкращим буде регіон, значення якого 

найбільше відхиляється (в позитивну сторону) від середнього чи 

максимального значення. Але це не означає, що стан розвитку 

соціальної сфери у цьому регіоні високий. 

Вважаємо, що охарактеризована методика має важливе 

прикладне значення, втім більшою мірою для виявлення 

регіональних соціальних диференціацій, а не формування 

висновків за рівнем розвитку соціальної сфери. Для останнього 

більше підходить порівнювати фактичні значення не з середніми, 

чи максимальними, а оптимальними або науково обґрунтованими 

мінімумами. 

Саме на таких позиціях заснована методика оцінювання 

стану соціальної сфери у методичних рекомендаціях з розрахунку 

рівня економічної безпеки держави Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі України 93. Методикою передбачено 

визначення узагальнюючого коефіцієнта на основі попереднього 

розрахунку міри відхилення кожного з індикаторів від критичної 

(граничної) межі, за якою настає абсолютна небезпека для 

розвитку соціальної сфери держави. 

Такими індикаторами та їх критичними значеннями 

встановлені: частка населення із сукупними витратами, які нижче 

75,0 % медіанного рівня сукупних витрат (рівень бідності) – 

25,0 %; частка населення із середніми сукупними витратами на 
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одну особу на місяць, які нижче прожиткового мінімуму – 

40,0 %; відношення середньої зарплати до прожиткового 

мінімуму – 3 рази; відношення мінімального розміру пенсії до 

прожиткового мінімуму – 1,5 разу; відношення індексу 

номінальних сукупних ресурсів домогосподарств до індексу 

споживчих цін – 1; відношення сукупних витрат 10,0 % найбільш 

забезпеченого населення до 10,0 % найменш забезпеченого – 8 

рази; частка витрат на харчування (продовольчі товари та 

харчування поза домом) у загальному обсязі споживчих 

грошових витрат  домогосподарств – 50,0 %; рівень безробіття за 

методологією МОП – 10,0 %; рівень тривалого безробіття у 

працездатному віці – 30,0 %; наявність житлового фонду в 

середньому на одну особу – 25 м2; кількість уперше 

зареєстрованих випадків захворювань на 100 осіб – 60 од.; обсяг 

видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я до ВВП – 4,0 %; 

обсяг видатків зведеного бюджету на освіту до ВВП – 8,3 %; 

охоплення випускників дев’ятих класів повною середньою 

освітою – 100,0 %; очікувана тривалість життя при народженні – 

70 років; коефіцієнт дитячої смертності (померло дітей віком до 

одного року на 1 тис. народжених) – 2 ос.; коефіцієнт природного 

приросту (на 1 тис.) – 2,8 ос.; сумарний коефіцієнт 

народжуваності  населення, (середня кількість дітей, народжених 

жінкою за все життя) – 2,2 ос.; чистий коефіцієнт відтворення 

населення (брутто) – 1,1 ос.; коефіцієнт старіння (станом на 1 

січня) – 18,0 %; демографічне навантаження непрацездатного 

населення на працездатне – 60,0 %. 

Таким чином враховано понад 20 показників, які 

характеризують стан соціальної сфери. Очевидно, що це ще не всі 

з можливих характеристик, які повністю б охоплювали усі 

елементи соціального забезпечення і розвитку. Дискусійними є й 

граничні значення окремих коефіцієнтів. Але загалом 

методичний підхід зорієнтований на встановлення інтегральної 

міри відхилення фактичного стану справ від мінімально 

необхідного, а, відтак, має значне прикладне значення. 

Подальшому розвитку напрацювань у цій сфері достатньо 

багато уваги приділила О. Іляш у праці «Трансформації системи 

соціальної безпеки України: регіональний вимір». Науковець 
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довела необхідність розширення переліку індикаторів розвитку і 

безпеки соціальної сфери, сформувавши таку системну 

сукупність показників: 

- у межах відтворення населення та трудоресурсного 

потенціалу – коефіцієнт депопуляції, сумарний коефіцієнт 

народжуваності, коефіцієнт смертності немовлят, коефіцієнт 

старіння населення, рівень захворюваності населення, рівень 

інвалідизації, рівень розповсюдженості ВІЛ/СНІД серед 

дорослого населення, рівень бідності, частка населення з 

середньодушовими грошовими доходами на місяць нижче 

прожиткового мінімуму, квінтильний коефіцієнт диференціації 

доходів, співвідношення грошових доходів 20,0 % та 20,0 % 

найменш забезпеченого населення, співвідношення мінімального 

розміру пенсії та прожитого мінімуму, рівень демографічного 

навантаження; 

- у межах соціальної сфери – частка видатків зведеного 

бюджету на охорону здоров’я, частка витрат з бюджету на освіту; 

частка видатків зведеного бюджету на культуру, мистецтво, 

спорт, сферу обслуговування; наявність житлового фонду в 

середньому на одну особу; індекс освіти; рівень охоплення дітей 

дошкільними закладами; забезпеченість населення лікарняними 

ліжками; індекс соціального середовища; 

- у сфері ринку праці та зайнятості населення – 

співвідношення середньої та мінімальної заробітної плати; 

співвідношення середнього розміру допомоги з безробіття і 

прожиткового мінімуму; рівень безробіття; рівень тривалого 

безробіття; частка соціально усунутого населення; рівень 

прихованої зайнятості; навантаження на одне вільне робоче 

місце; рівень вимушеної повної зайнятості; рівень 

працевлаштування незайнятих громадян; частка працівників, що 

підвищили кваліфікацію; рівень охоплення працівників 

колективно-договірним регулюванням; 

- у сфері міграції – коефіцієнт міграційного приросту 

населення; коефіцієнти інтенсивності міжрегіональних 

міграційних переміщень та міждержавної імміграції населення; 

коефіцієнт інтенсивності міждержавної еміграції населення; 

навантаження постраждалих від торгівлі людьми; рівень 
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охоплення постраждалих від торгівлі людьми 94. 

Хоча автор не обґрунтовує граничних значень 

запропонованих показників все ж вибудування їх системної 

сукупності слід вважати важливим теоретико-методологічним 

здобутком досліджень вітчизняної науки у царині соціального 

розвитку.  

Підсумовуючи аналіз методичних підходів до оцінювання 

соціального розвитку держави, варто зазначити, що всі з них 

характеризуються як перевагами, так і недоліками. Відтак, 

найбільш доцільно застосовувати поєднання декількох підходів 

та методів дослідження, залежно від масштабів оцінювання, 

завдань які при цьому ставляться та фінансових і часових 

ресурсів. Зокрема, застосування інтегральних вимірювань 

доцільне для виявлення соціальних диференціацій, а також 

моніторингу динаміки зміни стану розвитку соціальної сфери; 

орієнтування на часткові групові показники більш слушне при 

цільову спостереженні за станом розвитку окремих сегментів 

соціальної сфери; визначення комплексних одиничних індексів 

доречне для порівняння місця України у рейтингах країн за 

станом соціального розвитку. 
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ СТАНУ КОНВЕРГЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКІВ 

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЄС 

 

3.1. Оцінювання рівня та ідентифікація проблемних 

аспектів конвергенції соціальної безпеки України та ЄС 

 

Стан та рівень якості життя в Україні поступається 

аналогічним середнім показникам у країнах ЄС. Більше того, 

диференціації в останні роки лише посилюються, що негативно 

та є свідченням послаблення системи соціальної безпеки у нашій 

державі, зростання диференціацій за ключовими показниками 

соціальної безпеки в Україні та ЄС. 

Така ситуація об’єктивно загрозлива для національної 

безпеки держави одразу з декількох причин. 

По-перше, це втрата значної частини людського капіталу як 

внаслідок зовнішньої трудової та загальної міграції, так і через 

ресурсні обмеження, які призводять до зниження народжуваності, 

порушень в структурі раціонального харчування, якості базових 

соціальних послуг та у підсумку – недостатнього рівня 

відтворення. 

По-друге, істотне послаблення інтелектуально-кадрового 

забезпечення – головного ресурсу конкурентоспроможності 

національної економіки. 

По-третє, критичне зниження рівня якості життя населення, 

його соціальної захищеності, що призводить до спаду 

інвестиційної привабливості економіки та до привабливості 

територій держави для проживання населення.  

По-четверте, ускладнюються європейські та євроатлантичні 

перспективи України унаслідок невідповідності її критеріїв як 

держави через надмірну диференціацію з країнами ЄС, зокрема в 

частині соціальної безпеки. 

Підтвердженням існування та нарощування 

охарактеризованих викликів є порівняльні характеристики 

ключових індикаторів соціальної безпеки України та ЄС. Так, в 

нашій державі істотно нижчим є рівень доходів населення та 

наявні проблеми за головними параметрами ринку праці 
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(табл. 3.1). Рівень середньомісячного доходу в розрахунку на 

одного члена домогосподарства у 2017 р. становив 97 євро, тоді 

як середнє значення цього показника у країнах ЄС – 1702 євро, 

що було 17,5 рази більше. Відповідні показники для мінімальної 

заробітної плати становили: 108 та 856 євро, 7,9 рази. Як рівень 

доходу, так і мінімальної заробітної плати в Україні також значно 

поступаються й найнижчим значенням цих показників за всіма 

країнами Євросоюзу. 
Таблиця 3.1 

Індикатори компоненти ринку праці та зайнятості населення системи 

соціальної безпеки України та ЄС-28 у 2017 р. (складено за 
95

) 

Показники Україна 

ЄС-28 

в середньому 

по країнах 

максимальне 

значення 

мінімальне 

значення 

Рівні зайнятості (за методологією 

МОП), % 
64,2 71,1 81,2 63,9 

Рівні безробіття (за методологією 

МОП), % 
10,1 8,3 25,9 4,1 

Рівні середньомісячного доходу у 

розрахунку на одного члена 

домогосподарства, євро 

97 1702 2618 920 

Індекси зростання вартості 

робочої сили 
5,5 2,1 15,1 0,2 

Мінімальна заробітна плата на 

кінець року, євро  
108 856 1999 261 

Рівні диференціації мінімальної 

до середньомісячної заробітної 

плати, %  

48,0 53,0 64,0 39,0 

Частки працівників, які 

отримували менше 105,0 % від 

встановленого національного 

рівня мінімальної зарплати, % 

3,0 5,0 19,0 0,0 

Частки заробітної плати у доходах 

населення, % 
61,0 76,0 91,4 66,8 

 

В Україні станом на 2017 р. зайнятістю було охоплено 

64,2 % населення, тоді як в ЄС – в середньому 71,1 % (на 6,9 в. п. 

більше), а максимальне значення становило 81,2 % (на 17,0 в. п. 

більше). Поступалася Україна й за рівнем безробіття (причому це 

офіційні дані, коли реальні – значно гірші), а також рівнем 

диференціації мінімальної та середньої заробітної плати, часткою 

заробітної плати у доходах населення. 
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Як можна констатувати з даних, поданих у табл. 3.2, Україна 

характеризується й нижчим рівнем відтворення населення та 

трудового потенціалу. Так, рівень народжуваності в нашій 

державі був на 0,5 проміле нижчий, ніж у середньому по країнах 

ЄС, а рівень смертності – на 4,2 проміле вищим; коефіцієнт 

народжуваності поступався на 1,2 в розрахунку на одну жінку 

репродуктивного віку. 
Таблиця 3.2 

Індикатори компоненти відтворення населення та трудового 

потенціалу системи соціальної безпеки України та ЄС-28 у 2017 р. 
(складено за 

96
) 

Показники Україна 

ЄС-28 

в середньому 

по країнах 

максимальне 

значення 

мінімальне 

значення 

Рівні народжуваності (у 

розрахунку на 1,0 тис. осіб), % 
9,4 9,9 12,9 7,6 

Рівні смертності (у розрахунку на 

1,0 тис. осіб), % 
14,5 10,3 15,5 6,3 

Коефіцієнт народжуваності на 

одну жінку репродуктивного віку 
1,4 1,6 1,9 1,3 

Середня очікувана тривалість 

життя при народженні, років 
71,9 80,9 85,7 78,5 

Середній медіанний вік 

населення, років 
40,8 42,6 45,8 36,6 

Частка населення, яке не заробляє 

собі на життя з причин старості, % 
37,8 29,9 34,8 20,5 

Частка життя населення, що 

витрачається на роботу (у 

відсотках до очікуваної тривалості 

життя), % 

48,8 44,0 50,1 37,7 

 

Звернімо увагу, що якщо в середньому країнах ЄС у 2017 р. 

середня очікувана тривалість життя становила 80,9 років, то в 

Україні – лише 71,9 років або на 9,0 років менше. Значно 

гіршими були й показники часток населення, яке не заробляє собі 

на життя (37,8 %, тоді як в середньому в країнах ЄС – 29,9 % (на 

7,9 в. п. менше)), та населення. Яке витрачається на роботу 

(48,8 % проти 44,0 %). 

З інформації, наведеної у табл. 3.3, можна зробити 

попередній висновок про значно нижчий рівень іміграції та 

еміграції населення в Україні в порівнянні з країнами Європи. 
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Проте, реальний стан справ не такий. Україна є європейським 

лідером за масштабами зовнішньої трудової міграції населення. 

Але мова йде про неофіційну трудову міграцію. За даними НБУ, 

обсяги переказів вітчизняних трудових мігрантів у 2018 р. 

перевищать 11,0 млрд дол. США, що на 18,3 % більше, ніж у 

2017 р.; обсяги переказів перевищать обсяги прямих іноземних 

інвестицій в Україну у 3,8 рази.  
Таблиця 3.3 

Індикатори міграційної компоненти системи соціальної безпеки 

України та ЄС-28 у 2017 р. (складено за 
97

) 

Показники Україна 

ЄС-28 

в середньому 

по країнах 

максимальне 

значення 

мінімальне 

значення 

Коефіцієнт міграційного приросту 

(скорочення) населення, на 1000 

осіб 

0,5 2,4 31,0 -10,0 

Коефіцієнт інтенсивності 

міждержавних міграційних 

переміщень населення, на 1000 

осіб 

11,0 15,3 69,0 2,0 

Коефіцієнт інтенсивності між 

державної імміграції населення, 

на 1000 осіб 

14,0 18,1 52,1 3,2 

Коефіцієнт інтенсивності між 

державної еміграції населення, на 

1000 осіб 

7,0 8,8 47,2 5,0 

 

За різними оцінками в зовнішній трудовій міграції бере 

участь близько 3,0-5,0 млн українців, що становить від 12,0 % до 

20,0 % населення держави працездатного віку. Вказане є 

очевидним свідченням не лише критично високих масштабів 

зовнішньої трудової міграції, але й швидкого нарощування її 

темпів та посилення в зв’язку з цим загроз економічної і 

соціальної безпеки України. 

І наслідком і причиною недостатньої соціальної безпеки в 

Україні стали значення індикаторів продовольчої компоненти 

системи соціальної безпеки (табл. 3.4). Так, середньодобова 

калорійність раціону населення в нашій державі у 2017 р. 

становила 2742 ккал, тоді як в середньому у ЄС – 3416 ккал (на 

24,6 % більше). При цьому, диференціація з-поміж Україною та 
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найвищим рівнем цього показника склала 38,3 %. Але, як бачимо, 

значення цього показника у нашій державі навіть поступається й 

мінімальному рівню в країнах ЄС. Зазначене є свідченням 

недостатнього споживання населенням необхідних продуктів і, 

таким чином, ускладнення можливостей до належного 

відтворення. 
Таблиця 3.4 

Індикатори продовольчої компоненти системи соціальної безпеки 

України та ЄС-28 у 2017 р. (складено за 
98

) 

Показники Україна 

ЄС-28 

в середньому 

по країнах 

максимальне 

значення 

мінімальне 

значення 

Середньодобова калорійність 

раціону населення, ккал на особу  
2742 3416 3793 2877 

Частка у середньодобовому 

раціоні продукції (%): 

- рослинного походження 

- тваринного походження 

 

 

71 

29 

 

 

71 

29 

 

 

78 

22 

 

 

61 

39 

Частка витрат на харчування у 

сукупних споживчих витратах, % 
54,3 12,3 19,5 8,1 

Частка витрат на відпочинок і 

культуру у сукупних споживчих 

витратах, % 

1,5 8,5 10,8 4,5 

Частка витрат на сплату 

комунальних платежів у сукупних 

споживчих витратах, % 

17,2 24,5 29,1 10,4 

Індекс споживчих цін на основні 

групи продовольчих товарів 
17,9 2,1 6,0 -1,9 

 

Населення у країнах ЄС має кращі фінансові можливості, що 

відображається у структурі витрат. Так, якщо в Україні на 

харчування припадає 54,3 % сукупних споживчих витрат, то в 

середньому в країнах ЄС – лише 12,3 %. Навіть в країнах Європи 

з максимальним значенням цього показника рівень витрат на 

харчування істотно нижчий – на 34,8 в. п. 

Аналогічні тенденції характерні й відносно порівняльних 

можливостей європейців та українців щодо витрат на відпочинок 

і культуру. Якщо в Україні частка витрат за цим джерелом 

становила лише 1,5 %, то в середньому в країнах ЄС – 8,5 %, а в 

країнах – лідерах за цим показником – 10,8 %. 

Населення України також постійно перебуває у шоковому 
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стані, пов’язаному зі високими темпами інфляції та 

нестабільністю національної грошової одиниці. Так, лише у 

2017 р. індекс споживчих цін на основні групи продовольчих 

товарів склав 17,9 %, тоді як в середньому по країнах ЄС – 2,1 %. 

Водночас, варто звернути увагу, що рівень витрат громадян 

в країнах ЄС на оплату комунальних платежів вищий – 24,5 %, 

тоді як в Україні – 17,2 %. Але таку ситуація не слід розцінювати 

як позитив, оскільки відбувається постійне підвищення вартості 

комунальних послуг, а також значна частка населення України 

знаходиться на межі бідності і не може в повноцінній мірі 

фінансувати отримувані житлово-комунальні послуги. 

Попри ці проблеми, перешкоди та диференціації, для 

України, починаючи з 1997 р., характерне підвищення рівня 

індексу людського розвитку, що позитивно (рис. 3.1). 
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Відомо, що інтегральний показник людського розвитку 

розраховується щорічно для міждержавного порівняння і 

вимірювання рівня життя, грамотності, освіченості і довголіття як 

основних характеристик людського потенціалу країни. Він є 

стандартним інструментом при загальному порівнянні рівня життя 

різних країн і регіонів. Індекс публікується в рамках програми 

розвитку ООН в звітах про розвиток людського потенціалу. 

Втім, попри висхідну динаміку індексу, місця України в 

рейтингу країни за рівнем людського розвитку залишаються 

низькими. До прикладу, у 2017 р. – 88 місце з 189 країн світу. До 

2016 р. відбувся спад – на 4 рейтингових позиції. Якщо в 1990-

1994 рр. Україна посідала 45 місце в рейтингу, то за 1995-2017 рр. 

найвищого значення було досягнуто у 2010 р. – 69 позиція. Надалі 

загальний тренд – негативний, що, з одного боку є свідченням 

погіршення функціонування системи соціальної безпеки в нашій 

державі, а, з іншого, – наслідком недоліків державної політики 

забезпечення соціальної безпеки в Україні. 

Політика конвергенції системи соціальної безпеки України 

та ЄС, головною метою якої є протидія соціально-економічним 

ризикам, що знижують рівень зближення (конвергенції) системи 

соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції 

потребує збільшення непрямих ефектів від співробітництва у 

соціальній сфері. 

Низький рівень конвергенції реформ і перетворень у сфері 

соціальної безпеки України та ЄС обумовлюється пасивністю та 

фінансовою неспроможністю існуючої державної політики, 

надмірно великою кількістю цілей і малою кількістю засобів їх 

досягнення, зокрема: відсутністю реальних можливостей для 

реформування політики відтворення ринку праці та регулювання 

зайнятості населення; обмеженим впливом державної політики на 

підвищення рівня реальних доходів населення та реформування 

системи соціального захисту найманих працівників та трудових 

мігрантів; відсутністю ефективного соціального діалогу та 

співпраці членами-партнерами ЄС; поглибленням регіональних 

диспропорцій розвитку соціальної інфраструктури та відсутності 

процедури реалізації норм і практик ЄС розвитку первинної 

ланки охорони здоров’я; невідповідністю освітнього потенціалу 
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потребам інноваційного розвитку економіки регіонів; посиленням 

гендерного насильства, дискримінації жінок та чоловіків на 

ринку праці та слабкій їх соціальній захищеності у суспільстві. 

В останні роки спостерігається прискорене збільшення 

асиметрії у розвитку системи соціальної безпеки України та ЄС. 

Можливість зменшення соціальних диспропорцій значною мірою 

обумовлене дією окремих чинників соціальної політики держави, 

вплив яких гальмує процеси конвергенції чи прискорює їх. 

Розуміння механізмів протидії негативному впливу соціально-

економічних ризиків є необхідним для прийняття обґрунтованих 

стратегічних рішень у процесах конвергенції системи соціальної 

безпеки України та ЄС в умовах євроінтеграції. 

Зниження темпів конвергенції системи соціальної безпеки 

України та ЄС обумовлене наступними ризиками у соціальній 

сфері: 

1. Загостренням соціальних проблем відтворення ринку 

праці, тінізацією та системними вадами політики регулювання 

зайнятості населення, що посилюють невідповідність процесів 

конвергенції України та ЄС через кон’юнктурні зміни на ринку 

праці, структурні диспропорції між попитом та пропозицією на 

робочу силу за професіями, зростання тіньового та 

неформального сегменту зайнятих,. 

Протягом 2014-2017 рр. продовжують зберігатися негативні 

тенденції трудонадлишкової кон’юнктури ринку праці, 

посилення структурного дисбалансу системи вакансій та 

зростання тіньового ринку праці. Так, на початок 2017 р. потреба 

підприємств у працівниках на заміщення вакантних робочих 

місць зменшилася у порівнянні з 2016 р. на 25,0 %; при 

скороченні на 9,9 % заявлених роботодавцями вакансій (у 

Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій та Чернігівській 

областях кількість вакансій за останній рік скоротилась вдвічі); 

навантаження вакантних посад на одне вільне робоче місце в 

середньому по Україні на початок 2018 р. склало п’ять осіб, тоді 

як у 2016 р. становило 16 осіб, що у 1,8 разів більше, ніж у січні 

2014 р. (в окремих областях, зокрема, в Запорізькій та Львівській 

– на одну вакансію претендувало 42-75 осіб) та у 1,5 рази менше, 

ніж на кінець червня 2015 р. (дев’ять осіб); найбільший попит на 
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робочу силу на кінець червня 2017 р. спостерігався на 

кваліфікованих робітників з інструментом (19,8 % від загальної 

кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих 

робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та 

рибальства (1,8 %) і технічних службовців (4,4 %); протягом 

2015 р. відбулося стрімке зростання тіньового ринку праці 

(близько 40,0 %), легальний ринок праці протягом року покинули 

600 тис. осіб; у 2018 р. рівень економічної активності населення 

знизився у порівнянні з 2013 р. на 3,2 %, у тому числі серед осіб 

працездатного віку цей показник знизився з 73,1% до 71,0 %100. 

 Незважаючи на збільшення на 1,0 % рівня зайнятості 

відбулося зменшення  чисельності зайнятого населення у віці 15-

70 років на 9,4 % або 1,7 млн осіб (найвищий рівень зайнятості 

спостерігався у м. Києві (62,0 %) та Дніпропетровській (60,9 %) 

області, а найнижчий – у Донецькій (50,3 %) та Тернопільській 

(51,6 %) областях; збільшення на 1,1 % зайнятого населення 

(26,2 % або 4,3 млн осіб), які працювали у неформальному 

секторі економіки (станом на 1 січня 2018 р. частка таких осіб 

становила 25,1 % зайнятого населення). Значні масштаби 

поширення неформальної зайнятості характерні, насамперед, для 

західних регіонів, що зумовлено концентрацією на цих 

територіях аграрного сектору економіки. Так, найвищий 

показник фіксується в Чернівецькій області (50,0-58,0 %), де він 

удвічі більший, ніж середній по країні. У Львівській, 

Закарпатській, Тернопільській та Чернівецькій областях 

відбувається формування мікроринків праці 101, неформальна 

зайнятість виступає основним або допоміжним джерелом доходів 

для 40,0-54,0 % домогосподарств. Найбільш поширеними 

джерелами отримання неформальних доходів були: власний 

незареєстрований бізнес (21,1 %) та заробітна плата «в 

конвертах» (28,9 %) 102. Аналіз неформальної зайнятості у розрізі 
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 Яценко Л. Д. Напруженість на ринку праці України: чинники, соціальні наслідки та шляхи подолання : 
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(27 березня 2013 р.) [Електрoнний ресурс]. – Режим дoступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1178. 
102
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вікових груп свідчить, що найвищий її рівень характерний для 

осіб у віці 15–24 років (33,2 %) та у віці 60–70 років (41,1 %). 

2. Низьким рівнем координації соціального забезпечення 

українських трудових мігрантів та запровадження ініціатив 

реалізації існуючих двосторонніх угод з країнами-сусідами ЄС, 

що знижує рівень конвергенції та європейського співробітництва, 

спрямованого на інтеграцію іммігрантів в українське суспільство, 

спричиняє високі міграційні інтенції найбільш кваліфікованої та 

репродуктивно активної частини населення та посилює ризики 

трудової міграції кваліфікованих кадрів з сільської місцевості до 

міст, до Польщі та країни-агресора. 

Відсутність достатньої кількості сучасних робочих місць, 

низька купівельна спроможність та падіння рівня життя 

працюючого населення генерують зростання трудової міграції з 

України від 2,0 до 6,0 млн осіб (серед населення працездатного 

віку частка трудових мігрантів становила 4,1 %, у віковій групі 

25-29 років більшість (у 4,3 рази більше) цих осіб становили 

чоловіки, у той час як жінки переважали у віковій категорії 60–

70 років (у 6,8 разів). Щороку збільшується кількість охочих 

виїхати за кордон, зокрема, в західних регіонах України (на понад 

10,0 %). Результати проведеного дослідження засвідчили, що 

71,9 % опитаних студентів Львівської, 7,7 % Івано-Франківської, 

3,5 % Закарпатської та 3,3 % Волинської областей демонструють 

значну схильність до міграції і її головним чинником визначають 

безробіття в Україні. Результати дослідження зовнішньої 

трудової міграції засвідчили, що 61,0 % трудових мігрантів з 

Чернівецької області та 53,0 % з Волинської області мають повну 

або незакінчену вищу освіту 103. Не зважаючи на прийняття у 

2016 р. Закону України «Про зовнішню міграцію» програмні 

документи, що діють у сфері трудової міграції в Україні, мають 

формальний і декларативний характер і не створюють чітких 

механізмів та інструментарію для реалізації міграційної політики 

в галузі трудових відносин, не забезпечують умови праці 

українських трудових мігрантів. За результатами дослідження, 

                                                           
103

 Звіт прo результaти дoслідження мігрaційних нaстрoїв студентів Львoвa // Міжнaрoдний інститут oсвіти, 

культури тa зв’язків з діaспoрoю НУ «Львівськa пoлітехнікa». URL : http://miok.lviv.ua/wp-

content/uploads/2015/04/zvitpj.pdf. 
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лише 38,0 % трудових мігрантів уклали письмовий трудовий 

договір з іноземними роботодавцями (у Росії лише 28,9 % 

трудових мігрантів формалізували свої домовленості про роботу 

у письмовому вигляді, а у Польщі частка таких осіб – лише 

11,7 %), який був укладений мовою країни працевлаштування, і 

лише у 25,0 % випадків його було перекладено українською. У 

2017 р. кількість українських трудових мігрантів у Росію 

зменшилася на 2,0 млн осіб, зайнятими у цій країні залишаються 

40,0 % українських трудових мігрантів, переважно з сільської 

місцевості (понад 60,0 %) та 20,0 % нелегально зайнятих важкою 

фізичною працею; кожен п’ятий мігрант працює без права на 

працю (за даними Міграційної служби Російської Федерації, на її 

території перебуває 2,1 млн осіб працездатного віку з України).  

Особливо вразливими до порушень своїх трудових прав є ті 

трудові мігранти, які працюють домашніми працівниками (18,3 % 

трудових мігрантів були зайняті у домашніх господарствах), які 

не формалізують власні трудові відносини у 16,5 % випадків у 

письмовій умові. Трудові мігранти мають найвищий відсоток 

освіченості (37,0 %) серед мігрантів та завершену вищу освіту; 

основні сектори зайнятості для українських трудових мігрантів 

це: будівництво (29,0 %), виробництво (14,0 %), індустрія 

гостинності (11,0 %), допомога по дому (10,0 %), сільське 

господарство (8,0 %) (серед українських трудових мігрантів в 

країнах ЄС останні три сектори більш популярні, в той час як 

торгівля та перевезення популярніші в країнах СНД) 104. 

3. Недостатністю стратегічних механізмів приведення 

національної системи освіти до вимог ринку праці України та ЄС, 

що обумовлене зниженням інституційної спроможності урядових 

структур забезпечити реалізацію реформ в рамках угоди про 

асоціацію. Скорочення  фінансування навчальних закладів, 

недостатнє використання інноваційного потенціалу молоді, 

низькі темпи реформування й модернізації системи вищої освіти 

призводять до невідповідності рівня підготовки випускників 

навчальних закладів до потреб ринку праці,  зростання неякісних 

публічних послуг в галузі освіти та молодіжного безробіття. 
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Україна не отримає додаткової технічної підтримки від ЄС у 

разі відсутності механізмів приведення національної системи 

освіти у відповідність до вимог європейського ринку праці. Згідно 

з проведеним дослідженням Світового банку ринку праці в 

Україні деформованою залишається структура підготовки та 

відповідності кадрів: кожна п’ята компанія вважає недостатні 

знання та навички існуючих на ринку працівників більш 

серйозною перешкодою для свого функціонування і розвитку, ніж 

проблеми, пов’язані з фінансуванням, корупцією та дозволами, 

необхідними для ведення бізнесу (цей показник є одним із 

найвищих серед країн з перехідною економікою Східної Європи); 

заповнення вакантного робочого місця в Україні, для 

кваліфікованих працівників, які займаються фізичною працею, 

потребує набагато більше часу, ніж у більшості країн (п’ять 

тижнів замість 2,5); 25,0 % підприємств в Україні, що збільшили 

протягом трьох останніх років кількість працівників і 15,0 % 

підприємств, які не розширювали штату основною проблемою 

вважають дефіцит знань та відсутність потрібного переліку 

професійних навичок; робочі місця створюються переважно в 

нових компаніях, у сфері ринкових послуг і в професіях (понад 

50,0 % нових робочих місць створюються у великих компаніях, 

близько 75,0 % – для працівників, зайнятих фізичною працею, 

половина з них – для кваліфікованих працівників, відповідно, 

лише 20,0 % усіх новостворених робочих місць передбачені для 

управлінців, спеціалістів середнього і вищого рівня 

кваліфікації) 105; незважаючи на те, що рівень безробіття молоді в 

Україні на початок 2016 р. (11,6 %) загалом був таким же, як і у 

країнах ЄС, на початок 2018 р. зріс до 30,0 % і був вдвічі нижчий, 

ніж у країнах регіону Східної Європи і Центральної Азії. Лише 

51,0 % молодих людей знайшли місце праці до досягнення 

25 років, рівень самозайнятості і підприємництва серед молоді 

залишається досить низьким і становить 8,0 %. 

4. Декларативністю програм розширення співробітництва з 

країнами ЄС у розробці систем професійної освіти й навчання, 

професійного навчання протягом життя та відсутністю 
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національної мережі поліпшення прозорості системи освіти і 

визнання кваліфікацій.  

Вирішення проблеми добору кваліфікованих кадрів на 

українському ринку праці, визнання неформально набутої 

кваліфікації та глибоке розуміння внутрішньої мобільності 

української робочої сили допомогли б покращенню можливості 

зайнятості для української робочої сили, включаючи трудових 

мігрантів та ВПО, а також сприяли б забезпеченню соціальної 

безпеки України. Державна служба зайнятості та Федерація 

роботодавців України співпрацюють у розробленні та перегляді 

професійних стандартів. Станом на кінець 2017 р. у 

роботодавцями України затверджено 18 професійних 

стандартів 106; у 2014 р. було утворено Інститут професійних 

кваліфікацій як майданчик для сприяння розробці професійних 

стандартів і кваліфікацій, разом з тим ці зусилля потребують 

додаткової підтримки з боку МОП та співробітництва з країнами 

ЄС в частині їх практичної реалізації. 

Руйнівний вплив зарубіжних мас-медіа на формування 

духовних цінностей як індивіда, так і всього суспільства знижує 

рівень захисту населенням власних автентичних культурних і 

моральних цінностей. Внаслідок низької ефективності політики 

популяризації традиційних форм культурної участі населення, 

неефективної політики ознайомлення громадян із музейними 

фондами, зниження рівня естетичного виховання послаблюється 

інтерес населення до традиційних форм культурної участі: так, за 

останні 16 років кількість театрів зменшилась на 14,5 % 

(відвідуваність театрів залишилась на рівні 2000 р.) та значне 

скорочення відвідуваності концертів в цілому по Україні (на 

31,6 %). Так, відбулося відвідуваності театрів у 2017 р. 

зменшилася у Волинській, Вінницькій, Херсонській областях та 

м. Києві в середньому на 6,5 %. Не реалізовують свій потенціал 

також і українські музеї. Незважаючи на збільшення кількості 

музеїв за останні понад десять років на 52,4 %, їх відвідуваність 

скоротилась на 1,2 %. Так, музейні фонди (95,0 % музейних 

предметів) залишаються недоступними для широкого загалу не 
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лише через брак експозиційних площ, а й через політику 

заборони ознайомлення громадян із фондами. Близько 10,0 % 

українських музейних закладів мають власні сайти. Більшість 

районних і обласних музеїв не підключені до мережі Інтернет, не 

мають власних сайтів. Лише найбільші музеї України можуть 

дозволити собі мультимедійні видання з метою популяризації 

власного закладу, експозицій та виставок. Не вирішеною 

проблемою для музейних закладів залишається комп’ютеризація 

й автоматизація обліку музейних експонатів, оцифровування 

найбільш цінних пам’яток культури і мистецтва 107. У сфері 

естетичного виховання відбувається зменшення протягом 1995-

2017 рр. в цілому по Україні кількості дитячих музичних шкіл з 

1201 до 793 од. За цей же період кількість дитячих художніх шкіл 

зменшилася на 21,2 % 108. 

5. Збереженням низьких у порівнянні з країнами ЄС 

соціальних стандартів рівня та якості життя населення, 

поширенням бідності серед працюючих некваліфікованих верств 

населення, відсутністю у держави важелів впливу на політику 

оплати праці, що проявляється у поширеності тіньових схем 

оплати праці, соціальній проблемі несвоєчасної виплати 

заробітної плати, яка негативним чином позначається на 

соціальній безпеці та захисті працівників. 

Серед системних ризиків соціальної напруженості в 

суспільстві залишаються низький рівень матеріальної 

забезпеченості населення, поширення бідності серед працюючих 

верств населення та неспроможність населення задовольняти 

першочергові потреби. Як наслідок, відбувається зростання 

питомої ваги соціальної допомоги в структурі доходів населення, 

що спонукає до збільшення категорії «соціальних утриманців», 

загострюється соціальна проблема несвоєчасної виплати 

заробітної плати, чим порушуються права громадян на достатній 

життєвий рівень та своєчасне одержання винагороди за працю та 

поглиблюється «зубожіння» населення. Так, при позитивній 
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динаміці росту середньомісячного наявного доходу у розрахунку 

на одну особу у 2017 р. у порівнянні з аналогічним періодом 

2016 р. на 17,6 % (частково у зв’язку із економічним зростанням, 

скороченням інфляції, сповільненням росту споживчих цін), 

збільшенні реального наявного доходу населення на 2,4 %, а 

також при зростанні середньомісячної номінальної заробітної  

плати в цілому по Україні у 2017 р. на 37,2 % та зростанні 

реальної заробітної плати на 19,7 % спостерігається системні 

соціальні та економічні ризики, зокрема, зміни в структурі 

доходів населення 109. Так, у 2017 р. у порівнянні до аналогічного 

періоду 2016 р. спостерігається: зменшення питомої ваги 

прибутку та змішаного доходу і доходів від власності в структурі 

доходів на 2,4 % та 1,4 % відповідно та збільшенням соціальної 

допомоги – на 2,7 % (при тому, питома вага соціальної допомоги 

та інших одержаних трансфертів склала 38,4 %); найнижчий 

рівень мінімальної заробітної плати (незважаючи на її збільшення 

за останній місяць вдвічі (111 євро)) у порівнянні із країнами ЄС 

(так, мінімальна заробітна плата в Україні удвічі нижча у 

порівнянні з Болгарією (235 євро), мінімальна заробітна плата 

якої є найнижчою між країнами ЄС; у чотири рази – у порівнянні 

із Польщею (453 євро) та Чехією (407 євро), у 18 разів у 

порівнянні із Люксембургом (1999 євро) 110; відставання темпів 

зростання середньомісячної номінальної заробітної плати від 

середнього показника по Україні (6,6 тис. грн) у І півріччі 2017 р. 

в Дніпропетровській (34,6 %), Запорізькій (34,2 %), Луганській 

(28,7 %) та Донецькій (26,2 %) областях 111; зростання у 2017 р. 

обсягів заборгованості по виплаті заробітної плати економічно 

активних підприємств в цілому по Україні на 3,1 % у порівнянні 

до аналогічного періоду 2016 р. (більше 50,0 % боргу припадає на 

Донецьку (31,8 %), Луганську (13,9 %), Черкаську (9,1 %) та 

Дніпропетровську (8,9 %) області; найнижчі показники 

заборгованості по виплаті заробітної плати спостерігаються в 

Чернівецькій (0,14 %), Житомирській (0,05 %) та Хмельницькій 

(0,03 %) областях. В загальній сумі заборгованості із виплат 
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заробітної плати на початок 2018 р. (2591,1 млн грн) 55,1 % 

припадає на економічно активні підприємства, 28,3 % – на 

підприємства-банкрути та 16,6 % – на економічно неактивні 

підприємства. Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати 

працівникам не можуть бути поставлені в залежність від 

здійснення інших платежів та їх черговості (частина третя статті 

15 Закону України «Про оплату праці»), відтак суб’єкти 

організації оплати праці не мають права в односторонньому 

порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують 

умови, встановлені законодавством, угодами і колективними 

договорами. 

Незважаючи на потрапляння України до ряду країн світу (на 

ряду із Словенією та Норвегією) із найменшим показником 

нерівності (за індексом Джині та коефіцієнтом Пальма)112 та 

наближенням у 2017 р. частки заробітної плати у середній до 

48,0 % до нормативного показника МОП – не менше 50,0–60,0 % 

(у 2010 р. цей показник становив 45,0 %, у 2016 р. – 30,0 %) в 

Україні зберігається напружена ситуація у сфері матеріального 

забезпечення населення. Найбільшими соціальними викликами є: 

збільшення втричі у 2016 р. у порівнянні з 2014 р. чисельності 

населення із середньодушовими еквівалентними загальними 

доходами, нижчими фактичного прожиткового мінімуму (до 

51,1 %); невідповідність розміру законодавчо встановленого 

прожиткового мінімуму на одну особу (1388,1 грн) фактичному 

розміру (2646,4 грн); збереження у 2017 р. високого рівня бідності 

населення за відносним критерієм – 24,1 % (у 2015 р. – 24,3 %), за 

відносним критерієм крайньої бідності – 10,0 % (у 2015 р. – 

10,4 %), за вартістю добового споживання (на рівні п’ять доларів 

США) – 1,7 % (у 2015 р. – 3,7 %); поширення бідності серед 

працюючих верств населення у 2016 р. до 19,9 %) та серед дітей 

до 18 років до 29,7 % 113. 

Посилює соціальну напруженість у суспільстві значний 

розрив в оплаті праці працівників України та ЄС. Так, на початок 

2018 р. співвідношення частки зайнятості серед жінок до 
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аналогічного показника серед чоловіків зменшилося на 7,5 % і 

склало 74,5 %; розрив у середньомісячній заробітній платі 

чоловіків і жінок у 2017 р. зріс до 26,6 % 114 (оплата праці 

працівника-чоловіка в Україні в середньому вища, ніж жінки  на 

1536 грн, а на кожній заробленій жінкою гривні, український 

чоловік заробляв 1,67 грн); тривалість робочого часу чоловіка 

склала 89,0 % робочого часу жінки 115. Найвищою різниця в 

оплаті праці між чоловіками і жінками була в Угорщині (33,7 %), 

Італії (33,5), Чехії (29,7), Словаччині (28,3), Польщі (27,7), 

Австрії (26,9), Німеччині (26,8) і Португалії (25,9) 116. 

6. Відсутністю ефективного соціального діалогу та співпраці 

членами-партнерами ЄС з просування ініціатив забезпечення 

гідних умов праці, лише частковою імплементацією нових 

стандартів на ринку праці в частині колективно-договірного 

регулювання соціально-трудових відносин. 

Треба відмітити, що соціальний діалог нівелюється через 

високу ймовірність вступу органів державної влади в «альянси» з 

роботодавцями щодо зниження вимог з боку профспілок 117. 

Знижується соціальна значущість колективного договору та 

рівень охоплення працівників колективно-договірним 

регулюванням: кількість зареєстрованих колективних договорів в 

Україні у 2017 р. зменшилася на 7,5 %; в галузевому аспекті, 

кількість працівників, охоплених колективними договорами 

зменшилася у будівництві – на 6,2 в. п, сільському господарстві – 

на 5,6 в. п, оптовій та роздрібній торгівлі – на 0,3 в. п, у сфері 

тимчасового розміщення та організації харчування – на 1,9 %; 

найнижчий рівень колективно-договірного регулювання 

спостерігався в оптовій та роздрібній торгівлі (34,2 %) та у сфері 

тимчасового розміщення та організації харчування – 39,6 %. 

Відсутність ефективного соціального діалогу та 

цілеспрямованої державної політики зайнятості призвели до 

загострення ризиків в системі соціальної безпеки. Так, у 2016 р. 
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кількість страхувальників, що отримували заробітну плату меншу 

законодавчо встановленого мінімального розміру склала 9,0 % 

від загальної кількості працюючих; 29,3 % працівників (2,2 млн 

осіб) оплачено понад 50,0 % встановленого робочого часу (69,8 % 

– зайнятих поштовою та кур’єрською діяльністю, винагорода 

яких склала 2500 грн і була нижчою за прожитковий мінімум 

наприкінці 2015 р.); на 21,2 % зменшилася кількість штатних 

працівників (у 2016 р., у порівнянні з відповідним періодом 

минулого року кількість осіб, попереджених про заплановане 

масове вивільнення збільшилася до 117 тис. осіб (у 1,5 рази)).  

Відмітимо, що протягом 2014-2015 рр. у бюджетній сфері 

тричі відбувалося масове вивільнення працівників на 20,0, 10,0 та 

3,0 % 118. Недостатність фінансування системи соціальних послуг 

суттєво знизила вплив соціальної політики на попередження, 

запобігання та профілактику негативних соціально-економічних 

явищ для населення (у 2016 р. припинено виплату грошової 

допомоги через непрацевлаштування працездатних осіб 77,1 тис. 

осіб або 4,3 % від кількості осіб, які були обліковані як 

внутрішньо переміщені особи). 

7. Відсутністю практик запровадження європейських та 

міжнародних стандартів запобігання захворюваності населення та 

процедури реалізації норм і практик ЄС розвитку первинної 

ланки охорони здоров’я у відповідності до Міжнародних медико-

санітарних правил профілактики й боротьби з інфекційними та 

неінфекційними захворюваннями, що неминуче призводить до 

зростання рівня захворюваності населення. 

В Україні залишаються достатньо високими ризики 

поширеності хвороб серед населення, зокрема інфекційної 

етіології, що свідчить про необхідність удосконалення системи 

надання медичної допомоги, доцільність активізації поширення 

досвіду ЄС щодо пропагування та економічного стимулювання 

здорового способу життя 119. В Україні частка населення, що 

оцінює свій стан здоров’я як «дуже поганий» збільшилася з 2,5 % 
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в 2014 р. до 2,8 % в 2015 р. та «поганий» – з 16,1 % до 19,1 % 120. 

Відсутність практик запровадження європейських та 

міжнародних стандартів запобігання захворюваності населення, 

перманентна нестача організаційних, фінансових, матеріально-

технічних та кадрових ресурсів системи охорони здоров’я 

призводить до зростання захворюваності населення до 

критичного рівня. Такі ризики проявляються у відсутності 

процедури реалізації норм і практик ЄС розвитку первинної 

ланки охорони здоров’я у відповідності до Міжнародних медико-

санітарних правил профілактики й боротьби з інфекційними та 

неінфекційними захворюваннями. 

Незважаючи на позитивні зрушення у переважній більшості 

регіонів медико-демографічних характеристик за останній рік, в 

Україні залишаються достатньо високими ризики поширеності 

хвороб серед населення, зокрема інфекційної етіології, що 

свідчить про необхідність удосконалення системи надання 

медичної допомоги, доцільність пропагування та економічного 

стимулювання здорового способу життя. Так, протягом 2017 р. у 

Закарпатській області зареєстровано два випадки черевного тифу 

та більше 21 випадку на 100 тис. осіб вірусного гепатиту А, що 

перевищує середній показник по Україні у вісім разів (2,37 по 

Україні); в Івано-Франківській та Миколаївській областях вдвічі 

перевищено середньостатистичний показник захворюваності на 

кашлюк по Україні (7,62 випадки на 100 тис. осіб); зареєстровано 

понад 11,6 тис. випадків захворюваності на туберкульоз органів 

дихання (у Київській і Одеській областях показники 

захворюваності перевищено у 2,3 рази); у Хмельницькій, 

Волинській та Харківській областях зареєстровано 14 і більше 

випадків захворюваності на сальмонельоз (при 9,2 на 100 тис. 

осіб в середньому по Україні); у Харківській області більше, ніж 

у п’ять разів перевищено кількість зареєстрованих випадків 

шигельозу; в Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях 

критичними залишаються показники захворюваності на гострі 

кишкові інфекції (понад 200 випадків) та вірусний менінгіт 

(94 випадки на 100 тис. осіб), що у 3,0-3,5 рази перевищує 
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середній показник по Україні; у м. Києві, Черкаській та Сумській 

областях зареєстровано понад п’ять випадків на 100 тисяч 

населення хвороби Лайма, що вдвічі перевищує середній 

показник по Україні) 121. 

Несвоєчасні терміни виконання Угоди про асоціацію 

України та ЄС в частині реалізації підтримки рівноправного та 

своєчасного доступу пацієнтів до якісних та безпечних продуктів 

донорської крові у необхідній кількості, призводять до 

погіршення якості та безпеки субстанцій людського походження, 

через відсутність централізованого управління закладами служби 

крові, вкрай обмежене фінансування, неефективний контроль за 

якістю компонентів та препаратів крові та недосконалу 

інфекційну безпеку. 

Результати досліджень представників Міністерства охорони 

здоров’я України, Міністерства оборони України, фахівців станцій 

переливання крові та міжнародних організацій свідчать про 

відсутність радикальних змін у напрямі реорганізації системи 

служби крові в Україні. Так, на початок 2016 р. стан інфекційної 

та імунологічної безпеки продуктів донорської крові не відповідав 

базовим міжнародним стандартам; відсутні сучасні методи 

організації скринінгу крові донорів (потенційні інфекції 

виявляють без використанням методик і тест-систем за методом 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), а лише імуноферментного 

аналізу (ІФА)); кількість суб’єктів служби крові зменшилася на 29 

одиниць  у порівнянні з попереднім роком і представлена 

недостатньою мережею установ, закладів і підрозділів, що 

забезпечують надання трансфузійної терапії (47 станцій та центрів 

крові, 327 відділень трансфузіології та 84 лікарні, що 

заготовляють кров); на початок 2018 р. службою крові України 

було прийнято 437,4 тис. донорів, що на 13,0 % (76,5 тис. осіб) 

менше, ніж у попередньому році; кількість дотацій зменшилася на 

12,0 % 122; спостерігається стійка тенденція до зменшення 

кількості добровільних безоплатних донорів, що свідчить про 
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недосконалу систему залучення до донорства населення та 

неефективне використання донорського потенціалу. 

8. Недотриманням стандартів ЄС у сфері гендерної рівності, 

що проявляється у гендерному насильстві, зниженні політичних 

прав та економічних можливостей жінок у суспільстві, 

дискримінації жінок та чоловіків на ринку праці, соціально-

культурній деградації жінок у сільській місцевості, слабкій 

соціальній захищеності обох статей у суспільстві. 

Результати моніторингового дослідження The Glоbаl Gender 

Gаp Іndex 2017 свідчать про те, що, у 2017 р. вперше за усю 

історію розрахунку цього індексу (починаючи з 2006 р.) у світі 

зафіксовано погіршення ситуації з гендерною нерівністю. У топ-

10 країн за індексом ґендерної рівності увійшли Ісландія, 

Норвегія, Фінляндія, Швеція, Ірландія, Руанда, Філіппіни, 

Швейцарія, Словенія та Нова Зеландія, при цьому світовий 

гендерний розрив складає 32,0 %. Із 142 країн, охоплених 

індексом, у 2017 р. 82 країни збільшили загальний показник рівня 

гендерних відмінностей у порівнянні з минулим роком, тоді як 

60 країн – у порівнянні з 2015 р. Світовим лідерам вдалося 

подолати 96,0 % розриву між жінками та чоловіками в охороні 

здоров’я та 95,0 % розриву у рівні освіти, проте, скорочення 

розриву у сфері економічних можливостей та політичної участі 

залишається лише на рівні 58,0 % 123. Покращення ситуації з 

гендерним паритетом може призвести до значних економічних 

дивідендів, які залежать від ситуації і проблем у конкретній 

країні, зокрема збільшити доходи на 28 трлн дол. США до 

2025 р., що складе 26,0 % зростання світового ВВП.  

Попри те, що економічна ситуація у гендерному питанні в 

Україні стабілізується, відбувається продовження процесу 

накопичення «суб’єктивних тригерів» здійснюваних реформ. За 

останні десять років, Україна утвердилася у гендерному проваллі, 

погіршивши своє становище за індексом гендерної нерівності на 

13 щаблів, у тому числі через збільшення гендерного розриву за 

субіндексами «охорона здоров’я та виживання» та «політична 

участь» на 50 та 6 позицій відповідно та зайняла у 2017 р. 
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61 місце серед 144 країн світу 124. Що стосується сфери вищої 

освіти, то жінки навіть мають кращі показники (у співвідношенні 

88 до 77).  У той же час, розрив між чоловіками і жінками склав 

68,0 % проти 68,3 % у 2016 р. та 68,1 % у 2015 р. 

Значним не задіяним ресурсом забезпечення гендерної 

рівності у суспільстві є розвиток гендерно сенситивного 

парламентаризму через забезпечення паритетного представництва 

жінок та чоловіків у Верховній Раді України. Так, коли йдеться 

про політичну участь жінок в парламенті та жінок на 

міністерських посадах, Україна посідає 107 та 109 місця 

відповідно, серед 144 країн. Серед 54,0 % дорослого населення 

жіночої статі в українському парламенті представництво жінок 

складає лише 12,0 % від загальної кількості народних депутатів, 

тоді як середній показник представництва жінок у національних 

парламентах країн Європи (членів ОБСЄ) у 2017 р. склав 26,2 % 

(середній світовий показник – 10,0 %, у Швеції, Данії, Франції та 

Фінляндії – понад 40,0 %). 

Об’єктивними причинами та ризиками соціальної безпеки є 

гендерні стереотипи та упередження у суспільстві, нерозуміння 

зв'язку між гендерною рівністю та державною політикою, 

маломасштабні заходи запровадження гендерно чутливого 

бюджетування. Головними причинами низької результативності 

проактивної політики у сфері гендерно чутливого бюджетування 

є наступні:  

 відсутність моніторингу, оцінки і контролю бюджетної 

діяльності, державних витрат і доходів, спрямованих на 

вирішення ґендерних проблем, що ускладнює процес реалізації 

бюджетної політики та збільшує масштаби корупції; 

 низький рівень прозорості й підзвітності держави та 

органів місцевого самоврядування і, як наслідок, слабка 

взаємодія влади з громадянським суспільством; 

 відсутність даних щодо сфери розподілу суспільного 

прибутку за статевою ознакою та наслідків впливу бюджету на 

використання робочого часу жінок і чоловіків 125. 
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3.2. Характеристика стану та тенденцій розвитку 

соціальної сфери України 

 

Соціальна сфера України отримала у спадок доволі 

розвинену мережу об’єктів інституційної інфраструктури освіти, 

культури, охорони здоров’я, соціального забезпечення, 

громадського харчування, транспорту і зв’язку тощо. В значній 

мірі цей потенціал використовується й досі та має перспективи 

подальшого нагромадження і ефективного використання. 

Соціальна сфера держави забезпечена й висококваліфікованими 

кадрами, інтелектом та інноваційною активністю, певним 

задовільним рівнем розвитку ринку праці і соціально-трудових 

відносин, природно-рекреаційними ресурсами, об’єктами 

культури, фізичного виховання. Це дало підстави забезпечити 

більш-менш прийнятний рівень якості життя населення. Причому 

в період 1990-2016 рр. загалом спостерігалася тенденція до його 

покращення.  

Загалом більшість тенденцій (але в числовому вимірі) 

відносно розвитку соціальної сфери України позитивні. Так, 

доходи населення з 2002 р. по 2015 р. зросли з 185,1 млрд грн до 

1735,8 млрд грн або у 9,4 раза. Майже аналогічними тенденціями 

характеризується й збільшення витрат населення. Упродовж 

2002-2015 рр. щорічно спостерігався виключно позитивний 

приріст реального доходу у розрахунку на одну особу, причому 

рівень приросту рідко коли був меншим за 15,0 % (до 

попереднього року). За цей же період обсяг заощаджень 

зменшився майже на 60,0 %. 

За останні роки зменшилася загальна чисельність усіх 

захворювань – з 33,0 тис. од. у 2009 р. до 26,8 тис. од. у 2016 р. (на 

6,2 тис. од. або на 23,1 %); покращилися окремі характеристики 

придбання населенням споживчих та непродовольчих товарів, 

обсягу отриманих соціальних послуг, послуг підприємств 

ресторанного господарства. 

Про покращення ситуації з доходами населення України 

свідчать якісні характеристики, наведені у табл. 3.5. Так, 

упродовж 2005-2016 рр. скоротився розрив між доходами 20,0 % 

найбільш та 20,0 % найменш забезпеченого населення – з 4,6 рази 
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(у 2005 р.) до 3,0 рази (у 2016 р.), що свідчить про поступове 

вирівняння доходів заможних та бідних громадян. Звернімо увагу 

на те, що згідно параметрів соціальної безпеки держави (табл. А.1 

Додатку А) співвідношення доходів бідного і багатого населення 

не повинно перевищувати 8,0 рази. Відтак, позитивно, що у 

2016 р. фактичне значення квінтильного коефіцієнта фондів 

населення перебувало значно вище порогу безпеки. 
Таблиця 3.5 

Показники рівня доходів населення в Україні у 2005-2016 рр.  

(складено за 
126

) 

Показники 
Роки 

Абсолютні 

відхилення 

2016 р. до 

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2005р. 2015р. 

Співвідношення 

доходів 20,0 % 

найбільш та 

20,0 % найменш 

забезпеченого 

населення 

(квінтильний 

коефіцієнт 

фондів), рази 

4,6 3,6 3,8 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,2 3,0 -1,6 -0,2 

Індекс Джині 0,299 0,252 0,259 0,257 0,249 0,243 0,233 0,236 0,226 0,227 0,220 -0,079 -0,007 

Частка 

населення з 

доходами 

нижче 

прожиткового 

мінімуму 

55,3 29,3 18,1 21,4 8,8 7,8 9,1 8,4 8,6 6,4 3,8 -51,5 -2,6 

 

За аналізований період покращився і індекс Джині, що 

характеризує міру нерівномірності розподілу доходів 

домогосподарств у територіальному аспекті. По мірі наближення 

цього коефіцієнта до нуля меншими є розбіжності в доходах 

населення за територією держави. Позитивно, що саме така 

тенденція характерна для України. За 2005-2016 рр. цей показник 

зменшився на 0,079 – з 0,299 до 0,220. 

Істотно скоротилася й частка населення з доходами, 

нижчими за прожитковий мінімум. У 2016 р. показник становив 

лише 3,8 %, що було нижче за значення 2005 р. на 51,5 в. п. Хоча 

потрібно зауважити, що збільшення цього показника відбулося не 
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стільки за рахунок реального зростання доходів населення, як 

через збереження низьких значень прожиткового мінімуму при 

зростанні заробітних плат, у т. ч. через інфляційні процеси. Тобто 

було скоріше штучним. Додамо, що ситуація залишається й дещо 

викривленою через великі обсяги тінізації вітчизняного ринку 

праці, зайнятості, доходів і витрат населення, високий рівень 

корупції у освітній, культурній сферах, житлово-комунальному 

господарстві та системі надання державних соціальних послуг. 

Спостерігається й багато як негативних тенденцій, так і 

недоліків сучасного стану розвитку соціальної сфери. Це і 

низький рівень доходів та малі обсяги витрат на придбання 

якісних товарів і продукції довгострокового використання, 

нераціональність структури доходів і витрат (станом на 2016 р. у 

структурі доходів населення соціальні допомоги та інші державні 

поточні трансферти становили аж 37,8 %, тоді як прибуток – 

18,6 %, доходи від власності – 4,6 %; в структурі витрат 89,5 % 

займали витрати на придбання товарів і послуг 127), зменшення 

чисельності учнів середніх шкіл та студентів професійних та 

спеціалізованих і вищих навчальних закладів, зменшення 

чисельності населення та скорочення середнього терміну життя і 

ускладнення ситуації з багатьма складними захворюваннями, 

зменшення обсягу введеного в експлуатацію житла, погіршення 

стану розвитку та якості функціонування об’єктів соціальної та 

житлово-комунальної інфраструктури. 

Відтак, можна зробити попередній висновок про те, що по 

мірі зростання національного господарства України відбувалося 

поліпшення у соціальній сфері, але воно мало в більшій мірі 

кількісний, а не якісний характер та не забезпечило достатнього 

соціального розвитку і підвищення рівня якості життя населення. 

Більше того, цього апріорі неможливо досягнути без реальних 

структурних та дієвих інституціональних реформ. 

Звернімо увагу й на те, що покращення багатьох 

характеристик соціального розвитку суттєво призупинилося та 

навіть погіршилося в період фінансово-економічної кризи 2008-

2009 рр. та недостатньо відновилося на післякризовому етапі. 

Спад вітчизняного виробництва передусім позначився на 
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скороченні чисельності робочих місць та погіршенні зайнятості. 

У 2016 р. кількість безробітних (за методологіє МОП) 

збільшилася на понад 1600 тис. осіб, а рівень безробіття серед 

населення працездатного віку досяг 9,6 %, коли ще у 2007-

2008 рр. становив 6,9 %. При цьому чисельність зайнятих 

найбільше скоротилася у базових видах економічної діяльності, 

які найбільше й постраждали від кризи. Результатом стало те, що 

кількість найманих працівників – платників внесків до 

Пенсійного фонду та фондів соціального страхування 

зменшилася на 1,0 млн осіб. В результаті ще більше погіршилися 

структурні характеристики зайнятості: прискорилося зростання 

частки представників найпростіших професій та працівників 

сфери обслуговування і торгівлі, погіршилася якість і 

конкурентоспроможність робочих місць, збільшилися 

малопродуктивні і нестандартні форми зайнятості. 

Зменшення обсягів господарської діяльності та погіршення 

фінансово-економічного стану суб’єктів господарювання 

об’єктивно актуалізувало потребу в оптимізації їх витрат задля 

збереження принаймні беззбитковості. Це призвело до економії 

фондів оплати праці та погіршення купівельної спроможності 

населення, збільшення чисельності практик ухилення від сплати 

податкових платежів і соціальних відрахувань та послаблення 

таким чином бюджетно-фінансових можливостей держави щодо 

реалізації соціальних програм і проектів. 

У кризовий період далися взнаки і загострення істотних 

проблем та посилення дисбалансів розвитку соціальної сфери. 

Можна говорити й про неузгодженість обтяжливої бюджетно-

розподільчої системи фінансування і обслуговування соціальних 

послуг в Україні з потребою у переході до економної фінансово-

інвестиційної політики, спрямованої на пожвавлення ділової 

активності в базових галузях економіки з подальшим зниженням 

навантаження щодо фінансування заходів соціального розвитку з 

держави на приватний та корпоративний сектори. 

Таким чином є підстави стверджувати, що модель соціальної 

політики України суперечить цілям і засобам посткризової 

модернізації національного господарства. Нерозвиненість 

бар’єрних і адаптаційних механізмів й надалі поширює посилення 
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бідності, призводить до несправедливого перерозподілу 

соціальних трансфертів (т. зв. вирівняйлівки замість надання 

допомоги у більших розмірах тим, хто її реально більше 

потребує), посилення диференціацій між багатими і бідними.  

На жаль, відновлення економічного зростання в Україні у 

період 2010-2013 рр., а надалі й у 2017-2018 рр. не забезпечило 

належного збільшення зайнятості, розвитку ринку праці та 

покращення якості життя і соціальної захищеності населення. 

Більше того, відсутність належних умов для ефективного 

використання інтелектуально-кадрового капіталу та трудового 

потенціалу призводить до поширення бідності серед населення і 

нереалізації своїх можливостей. Це дуже негативний чинник, 

адже обумовлює, по-перше, небажання проживати на території 

своєї держави та мотиви до еміграції закордон і, по-друге, 

системну незадоволеність життям, а через це – несприйняття 

соціальної політики уряду і визнання її незадовільною, навіть за 

прийняття більш-менш вірних рішень. 

Вироблення державницьких рішень, спрямованих на 

покращення стану справ у сфері, що регулюється, потребує 

попереднього узагальнення слабких сторін і недоліків державного 

управління, а також ризиків і загроз, що можуть ускладнити 

ситуацію в разі їх допущення. Система соціального сектору є 

складною комплексною категорією. Відтак, ідентифікація проблем 

його розвитку потребує відокремленого аналізу окремих 

складових системоутворюючих елементів. 

Відносно освітньої сфери, то в Україні спостерігається 

активне зменшення чисельності осіб, які здобувають усі рівні 

освіти (табл. 3.6). Так, чисельність осіб, що навчалися, на початок 

2017 р. становила 5746 тис. осіб та зменшилася до 2016 р. на 

1515 тис. осіб або на 20,9 %. Причому вказана тенденція є 

стабільною і чисельність населення України, що навчалося, 

щороку зменшується. Очевидно, що це негативно позначилося на 

соціальній забезпеченості громадян, які все менше здобувають 

освіту і, відтак, залишаються більш соціально вразливими 

відносно свого працевлаштування та пошуку місця праці.  

Хоча такі тенденції в значній мірі обумовлені, по-перше, 

демографічною кризою і зменшенням чисельності населення та, 
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по-друге, освітньою міграцією і здобуттям освіти за кордоном. 

Втім, і психологічний чинник особистого переконання в 

недоцільності отримання знань, кваліфікації та спеціалізації 

(через негарантованість подальшого працевлаштування) також 

присутній і це негативно. Він підтверджується питомими 

показниками чисельності осіб, що навчалися. 
Таблиця 3.6 

Показники розвитку освітньої сфери України у 2009, 2012-2017 рр. 

(складено за 
128

) 

Показники 
Роки 

Темпи зроста-

ння, 2017 р. до 

2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 р. 2016 р. 

Чисельність осіб, що 

навчалися, тис. осіб, у т. ч.: 
7261 7049 6851 6681 5792 5722 5746 79,1 100,4 

 загальноосвітніх навчальних 

закладах на 10 тис. осіб 

населення 

939 941 927 925 874 885 902 96,1 101,9 

 у ПТУ на 10 тис. осіб 

населення 
95 90 93 86 73 71 67 70,5 94,4 

 у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

на 10 тис. осіб населення 
79 78 76 72 58 54 51 64,6 94,4 

 у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації на 10 тис. осіб 

населення 

465 428 401 380 335 322 321 69,0 99,7 

 в аспірантурі на 10 тис. осіб 

населення 
8 7 7 7 6 7 6 75,0 85,7 

 у докторантурі на 10 тис. 

осіб населення 
0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 133,3 100,0 

Частка осіб, що навчалися, у 

віковій категорії 7-22 роки, % 
86,2 87,0 87,0 87,3 80,6 80,3 81,2 - - 

Частка осіб, що навчалися, у 

віковій категорії до 6 років, % 
72,6 69,9 68,5 65,8 58,0 58,3 57,7 - - 

 

Так, чисельність таких громадян в розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного населення становила у 2017 р. 902 особи. До прикладу, 

у 2009 р. таких було 939 осіб (на 3,9 % більше); у 2013 р. – 

927 осіб, що на 25 осіб більше. 

Звернімо увагу, що найбільше за період 2009-2017 рр. 

скоротилася чисельність студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

Зменшення цього показника (в розрахунку на 10 тис. осіб) у 

2017 р. до 2009 р. становило 31,0 %, що ще раз підтверджує як 

небажання значної частини населення щодо здобуття освіти, так і 
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збереження у громадян вищої заінтересованості у отриманні 

навичок робітничих професій. Так, зменшення аналогічного 

показника для учнів професійно-технічних училищ було 

поміркованим – лише 29,5 %.  

Більш-менш задовільною залишається ситуація відносно 

навчання населення України в аспірантурі та докторантурі. Це є 

свідченням того, що значна частка громадян усвідомлює 

отримання вищого соціального статусу в разі здобуття наукового 

ступеня, а також цікавиться науковими дослідженнями.  

Натомість, негативні тенденції намітилися щодо загального 

зниження охопленості освітніми послугами населення держави. 

Зокрема, частка осіб, що навчалися, у віковій категорії до 6 років 

зменшилася до 57,7 %, що є критично низьким значенням та 

вказує на зниження ефективності соціальної політики за її 

освітньою складовою, адже третина дітей не отримує підготовчу 

освіту в дошкільних освітніх закладах. Ще у 2009 р. частка таких 

осіб становила 72,6 %, тобто була на 14,9 в. п. більшою. Це 

негативно позначилося і на чисельності та рівні осіб, які 

навчалися, у віковій групі 7-22 роки. Цей показник залишається 

недостатньо високим і у 2017 р. становив 81,2 %. Тобто 18,8 % 

дітей не здійснювало навчання у школах, професійно-технічних 

училищах та вищих навчальних закладах. Це суттєвий чинник 

зниження освітнього та в подальшому інтелектуального і 

соціального потенціалу держави. 

В Україні спостерігається й тенденція до зменшення 

чисельності діючих навчальних та освітніх закладів, що є 

негативним у контексті збереження доступності навчальних та 

освітніх послуг для широких верств населення. Так, кількість 

загальноосвітніх закладів у 2016-2017 навчальному році 

зменшилася до 16,9 тис. од., що на 5,3 тис. од. (23,9 %) менше ніж 

у 2010-2011 навчальному році. За цей же період кількість 

професійно-технічних закладів освіти зменшилася на 189 од. 

(19,4 %), кількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації – на 135 од. (або 26,7%), а ІІІ-ІV рівнів акредитації – 

на 62 од. (на 17,8 %). Відповідно, скорочення мережі освітніх і 

навчальних закладів відбувається в більшій мірі еволюційним 

шляхом (через брак студентів, фінансування тощо), а не планово, 
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що негативно, адже призводить до погіршення забезпеченості 

населення освітніми і навчальними послугами, нераціонального 

розміщення кваліфікованих кадрів. 

Звичайно, для здобуття освіти і прийняття стратегічного 

рішення про оволодіння науковими та науково-дослідними 

навичками потрібні стимули та сприятливе для цього 

середовище. В значній мірі тут відіграє роль фінансування 

наукових і науково-технічних робіт, яке попри певне покращення 

і збільшення обсягів залишається в нашій державі недостатнім 

(табл. 3.7). 
Таблиця 3.7 

Показники фінансування наукових та науково-технічних робіт  

в Україні у 2000, 2005, 2010-2016 рр. (складено за 
129

) 

Показники 
Роки 

Відхилення (%) 

показника 2016 р. до 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2000р. 2015р. 

Загальні обсяги 

фінансування, млрд грн 
2,0 5,2 9,0 9,6 10,6 11,2 10,3 11,0 11,5 5,6 р. 10,5р. 

Обсяги фінансування у 

розрахунку на одного 

працівника основної 

діяльності, тис. грн/ос. 

10,9 30,2 63,8 71,2 73,4 75,4 84,2 98,3 107,8 9,9 р. 11,0р. 

Частка обсягів фінансу-

вання у ВВП України, % 
1,2 1,1 0,9 0,73 0,74 0,77 0,71 0,62 0,48   

Частки в загальних обсягах фінансування: 

 держбюджету, % 30,0 33,2 41,2 40,2 44,6 42,7 39,3 35,1 33,9 3,9 -1,2 

 коштів місцевих 

бюджетів, % 
– 0,5 0,3 0,3 1,1 1,0 0,8 1,2 1,0 – -0,2 

 коштів позабюджетних 

фондів, % 
0,9 0,5 0,5 0,2 1,0 0,9 0,5 0,8 0,6 -0,3 -0,2 

 власних коштів, % 3,0 6,6 9,7 8,8 10,6 13,1 18,7 24,6 9,9 6,9 -14,7 

 коштів замовників – 

підприємств і 

організацій України, % 

38,4 32,6 21,8 23,8 23,3 20,7 20,9 20,1 32,5 -5,9 12,4 

 коштів замовників – 

суб’єктів з іноземних 

держав, % 

4,4 24,4 25,7 25,8 19,4 21,6 19,8 18,2 22,1 17,7 3,9 

Частки у фінансуванні за секторами діяльності: 

 державний сектор, % 36,1 30,2 36,3 37,9 40,4 38,6 39,0 33,9 31,8 -4,3 -2,1 

 підприємницький сектор, 

% 
58,8 65,1 57,3 55,7 40,4 54,5 55,3 60,7 61,9 3,1 1,2 

 сектор вищої освіти, % 5,0 4,7 6,3 6,3 6,9 6,2 5,7 5,4 6,3 1,3 0,9 

 приватний неприбутко-

вий сектор, % 
0,1 – 0,1 0,1 0,01 – – – – – – 
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Так, загальні обсяги фінансування у 2016 р. становили 

11,5 млрд грн, що у 5,6 рази більше, ніж у 2000 р. При цьому ще 

більшими темпами зросли обсяги фінансування у розрахунку на 

одного працівника основної наукової та науково-дослідної 

діяльності (з 10,9 тис. грн на особу у 2000 р. до 107,8 тис. грн на 

особу у 2016 р. (темпи зростання становили 9,9 рази)). Проте 

цього недостатньо, адже частка фінансування цих робіт у 

загальний обсягах ВВП у 2016 р. становила 0,48 %, не досягаючи 

навіть 1,0 % (мінімально необхідного значення для збереження 

науково-технологічної безпеки держави).  

Підтвердженням недостатності обсягів та рівня бюджетного 

фінансування охорони здоров’я, освіти, культури, мистецтва, 

спорту та сфери обслуговування є інформація подана в табл. Б.1 

Додатку Б. 

При цьому рівень фінансування у порівнянні з 2000 р. 

знизився на 0,72 в. п. (практично удвічі). Це негативно 

позначається на мотивації до наукової діяльності і формування в 

нашій державі прошарку високоосвічених кадрів, що генерують 

високі інтелектуальні та соціальні стандарти. 

Як можемо спостерігати, держава намагається виправити цю 

ситуацію, забезпечуючи найбільшу частку у фінансуванні 

наукової та науково-дослідної діяльності саме з бюджетних 

джерел (33,9 % у 2016 р.). Проте, ще далеко не створено 

достатніх стимулів для фінансування цієї діяльності за рахунок 

власних коштів підприємств та коштів замовників – підприємств і 

організацій. Аналогічним є стан справ і за частками у 

фінансуванні за секторами діяльності. Вітчизняним органам 

державного управління необхідно реалізувати низку заходів, 

спрямованих на посилення організаційних і економічних 

стимулів суб’єктів приватного сектору до здійснення та 

фінансування науково-дослідної діяльності, що сприятиме як 

розвитку науки та інновацій (у т. ч. управлінських та соціальних), 

так і покращенню розвитку системи освіти і науки – важливих 

компонент соціальної ефективності. 

Як вже зазначалося, серед сильних позицій України відносно 

соціального забезпечення населення залишається все ще високий 

інтелектуально-кадровий та матеріально-технічний потенціал 
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системи охорони здоров’я. Звичайно, її матеріально-технічна база 

потребує оновлення і осучаснення, але держава має 

висококваліфіковані кадри, інфраструктурне забезпечення тощо. 

В значній мірі за рахунок цього досягнуто позитивних 

зрушень щодо зниження рівня захворювання населення 

(табл. 3.8). Так, загалом чисельність вперше зареєстрованих 

випадків захворювання знизилася у 2016 р. до 64,4 тис. випадків 

на 100 тис. осіб населення. Це на 7,6 тис. випадків (на 10,6 %) 

менше ніж у 2009 р. Причому позитивно, що тенденція до 

зниження видатків захворювання є щорічною.  
Таблиця 3.8 

Показники захворюваності населення та викидів забруднюючих 

речовин в Україні у 2009-2016 рр. (складено за 
130

) 

Показники 
Роки 

Темпи 

зростання 

2016 р. до 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009р. 2015р. 

Кількість вперше зареєстрованих випадків захворювання на 100 тис. осіб населення, од.: 

 усі захворювання 72007 72401 71127 68619 68473 62759 62775 64375 89,4 102,5 

 хвороби органів 

дихання 
31671 31943 31077 29110 29337 27640 27796 29602 93,5 106,5 

 стани у перина-

тальному періоді 
16161 15137 14645 13732 13158 12257 12608 13129 81,2 104,1 

 хвороби системи 

кровообігу 
5282 5230 5153 5103 4979 4389 4321 4296 81,3 99,4 

 вагітність, пологи 

та післяпологовий 

період 

5417 5233 5153 5155 5064 4473 4165 4074 75,2 97,8 

 травми, отруєння 

та деякі інші 

причини 

4716 4853 4692 4712 4602 4023 3979 4013 85,1 100,9 

Викиди забрудню-

ючих речовин у 

атмосферне повітря 

у розрахунку на 1 

особу, кг 

139,9 145,6 150,5 149,6 147,7 124,3 105,5 72,1 51,5 68,3 

Утворення відходів 

у розрахунку на 1 

особу, кг 

8776,4 9138,6 9793,9 9885,8 9851,0 8255,6 7288,3 6933,5 79,0 95,1 

 

При цьому зменшується чисельність випадків захворювань 

за всіма головними класами хвороб, зокрема хворобами у 

перинатальному періоді на 18,8 % (за 2009-2016 рр.), хворобами 
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органів дихання – на 6,5 %, проблемами під час вагітності, 

пологів та післяпологового періоду – на 24,8 %, травмами і 

отруєннями – на 14,9 %. Ці характеристики, звичайно, свідчать 

про покращення показників розвитку вітчизняної системи 

охорони здоров’я, що позитивно позначається і на соціальному 

забезпеченні та обслуговуванні громадян. 

Звернімо увагу, що показник 64,4 випадків у розрахунку на 

100 осіб населення, що вперше захворіли, є надто високим 

значенням. Згідно параметрів соціальної безпеки держави 

максимальне граничне значення цього показника не повинно 

перевищувати 60 випадків. Відтак, робимо висновок, що попри 

покращення багатьох показників, рівень захворюваності у нашій 

державі все ще залишається непомірно високим. 

Актуальною є й проблема розповсюдження соціально-

небезпечних хвороб, таких як ВІЛ-інфекція та СНІД, туберкульоз 

та хвороби, що передаються статевим шляхом. Масштаби 

епідемії ВІЛ-інфекції в Україні залишаються значними. 

Починаючи з 1995 р., кількість випадків ВІЛ-інфекції в країні 

щорічно збільшувалася. Однак, у 2012 р. вперше зареєстровано 

зниження числа нових випадків ВІЛ-інфекції (на 2,0 % порівняно 

з 2011 р.). Протягом 2013-2015 рр. цей показник лише 

знижувався. Втім, негативно, що у 2016 р. діагноз ВІЛ-інфекції 

було встановлено вперше в житті 17,1 тис. осіб, в тому числі 

40,2 випадки на 100 тис. осіб населення. Це на 10,8 тис. осіб 

більше, ніж у 2000 р. Кількість нових випадків ВІЛ у 2016 р. 

порівняно з 2015 р. зросла на 7,5 %, що негативно. 

Крім того, парадоксально, але в Україні продовжує 

погіршуватися ситуація із забрудненням навколишнього 

середовища, що в кінцевому результаті позначається на 

погіршенні здоров’я і скороченні тривалості життя, ускладненні 

народжуваності і демографічної ситуації, зростанні витрат 

населення на лікування і придбання ліків. 

Відомо, що однією з найскладніших та найбільш 

невирішених соціальних проблем в Україні є забезпеченість 

населення житлом. Надмірно велика частина громадян нашої 

держави не забезпечена житлом. Причому багато громадян не 

забезпечені достатньою площею житла, не говорячи про високу 
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якість доступних помешкань. Так, у 2017 р. забезпеченість в 

середньому одного жителя України житлом становила 23,0 м2 

загальної площі (табл. 3.9), чого, очевидно, недостатньо для 

нормальної життєдіяльності і соціального благополуччя та 

розвитку.  
Таблиця 3.9 

Показники забезпеченості населення України житлом у 2010-2017 рр.  

(складено за 
131

) 

Показники 
Роки 

Темпи зроста-

ння 2017 р. до 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 р. 2016 р. 

Забезпеченість в середньому одного жителя житлом, м
2
 загальної площі: 

 загалом по державі 23,3 23,5 23,7 23,8 24,1 22,5 22,8 23,0 98,7 100,9 

 у міських поселеннях 21,8 21,9 22,1 22,1 22,3 19,8 20,0 20,1 92,2 100,5 

 у сільській місцевості 26,4 26,8 27,2 27,5 28,1 28,5 28,9 29,3 111,0 101,4 

 

Звернімо увагу, що цей показник навіть погіршився до 

2010 р., коли він становив 23,3 м2 та ситуація ще гірша у міських 

поселеннях, де в середньому на одного жителя припадало ще 

менше загальної площі житла – 20,1 м2. У сільських поселеннях 

показник вищий – 29,3 м2, але й якість житла гірша. 

В нашій державі з року в рік зменшується кількість 

громадян, які одержали житло чи поліпшили свої житлові умови. 

Якщо у 2010 р. таких громадян було 10,2 тис. осіб (за державним 

житловим фондом) та 19 осіб (за кооперативним житлом), то у 

2017 р. – менше 5,0 тис. осіб (за державним житловим фондом). 

Таким чином, можливості держави щодо забезпечення населення 

житлом погіршуються. 

Недостатньо ефективною та непрозорою тут залишається і 

державна фінансово-кредитна підтримка – важливий і дієвий 

інструмент забезпеченості населення засобами проживання в 

економічно розвинених державах. Зауважимо, що в Україні 

продовжує діяти Державна цільова соціально-економічна 

програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-

2018 рр. із головним завданням – покращення фінансових 

можливостей населення із придбання житла. Проте, цією 

програмою до 2015-2017 рр. скористалося вкрай малого громадян 

через те, що вартість квартир залишається високою та 
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недоступною для більшості населення, а проходження процедур 

оформлення державної допомоги надто складне і обтяжливе, має 

бюрократичну і корупційну складові.  

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України реалізує також і 

низку інших програм, наприклад підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі, забезпечення молоді житлом та 

ін. Але при цьому населення також не в змозі скористатися їх 

перевагами через малі обсяги будівництва житла Державним 

фондом сприяння молодіжному житловому будівництву (згідно 

Звіту про діяльність Фонду у 2017 р. укладено 568 договорів, а у 

2016 р. введено в експлуатацію аж 40 об’єктів із загальною 

кількістю квартир 4,8 тис. од., коли в кожному з регіонів України 

на черзі Фонду перебувають десятки тисяч потенційних 

учасників), мале фінансування програм з державного та місцевих 

бюджетів. 

Низька забезпеченість населення України житловим фондом, 

погана якість життя та низькі доходи і соціальне забезпечення 

призводять до того, що вже в котрий рік для нашої держави 

характерною є демографічна криза як свідчення низької 

ефективності соціальної політики держави. Так, упродовж 2016 р. 

чисельність населення країни зменшилася на близько 200 тис. 

осіб, що становило 4,7 особи на 1000 наявного населення. 

Зменшення чисельності населення відбулося виключно за 

рахунок природного скорочення – на 186,6 тис. осіб (4,4 ‰). 

Разом із тим зафіксовано міграційний приріст населення – 

10,7 тис. осіб (2,5 ‰). Причиною природного скорочення є 

суттєве перевищення числа померлих над народженими. У 

2016 р. в Україні народилося 397,0 тис. дітей (9,3 особи на 

1000 наявного населення), а померло 583,6 тис. осіб (13,7 ‰). На 

100 померлих припадало 68 народжених дітей. Продовжується 

процес старіння населення. Починаючи з 2009 р., частка 

населення у віці 60 років і старше щорічно збільшується (на 

початок 2009 р. – 20,4 %, 2013 р. – 21,4 %, 2014 р. – 21,6 %, 

2016 р. – 22,6 %). Таким чином, робимо висновок, що недоліки 

соціальної політики суттєво позначилися на погіршенні 

демографічних показників розвитку України, а це, своєю чергою, 
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також є негативною передумовою соціального розвитку держави. 

Більш детальна характеристика рівня і динаміки основних 

показників відтворення населення та трудового потенціалу 

України у 2000-2016 рр. подана у табл. Б.2 Додатку Б. 

Однією з найбільш важливих характеристик та одночасно й 

передумов соціального розвитку держави і її населення є обсяги 

та рівень доходів громадян, що формує купівельну спроможність 

та здатність придбання товарів і послуг. Відтак, позитивно, що 

доходи населення України за період 2000-2016 рр. збільшилися у 

15,5 разу (табл. 3.10). Позитивні темпи приросту доходів 

спостерігаються щорічно та лише в останній рік становили 

14,6 %.  
Таблиця 3.10 

Показники доходу та витрат населення в Україні у 2000, 2005, 2009-

2016 рр. (складено за 
132

) 

Показники 
Роки 

Темпи 

зростання 

(%) 2016 р. 

до 

2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2000р. 2015р. 

Доходи населення, 

млрд грн, у т. ч.: 
128,7 381,4 894,3 1101,2 1266,8 1457,8 1548,7 1516,8 1735,9 1989,8 15,5р. 114,6 

 заробітна плата, 

млрд грн 
55,9 160,6 365,3 449,6 529,1 609,4 630,7 615,0 677,0 836,8 15,0р. 123,6 

 соціальні 

допомоги та інші 

одержані поточні 

трансферти, млрд 

грн 

44,9 151,3 364,6 423,7 469,4 542,8 586,4 562,3 655,3 699,3 15,6р. 106,7 

Витрати населення 

на придбання 

товарів і послуг, 

млрд грн 

115,9 306,8 709,0 838,2 1030,6 1457,9 1548,8 1516,9 1735,9 1989,8 17,2р. 114,6 

Рівень витрат на 

придбання товарів 

послуг в сукупних 

доходах населення, 

% 

90,0 80,4 79,3 76,1 81,4 83,8 84,2 86,8 89,5 91,2 101,3 101,9 

Частки грошових витрат домогосподарств на придбання: 

 продовольчих 

товарів, % 
62,7 54,2 53,4 55,2 53,6 52,8 54,4 53,5 54,8 55,1 -7,6 0,3 

 непродовольчих 

товарів, % 
29,2 35,5 36,0 36,8 36,0 37,2 37,4 36,9 37,1 36,8 7,6 -0,3 
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Практично аналогічними темпами збільшилася за 

аналізований період заробітна плата. Натомість темпи зростання 

соціальних допомог та інших поточних трансфертів були куди 

помірнішими. Така тенденція не зовсім позитивна, адже 

демонструє факт того, що держава не в змозі забезпечити 

аналогічні темпи збільшення соціальних виплат населенню в 

порівнянні зі зростанням рівня оплати праці, особливо у 

приватному секторі. 

Свідченням недостатньої забезпеченості населення нашої 

держави грошовими доходами є й витрачання практично всієї 

суми доходу на споживання та мізерні обсяги і частка 

заощаджень. Так, обсяги витрат населення на придбання товарів і 

послуг у 2000-2016 рр. збільшилися майже на аналогічну 

величину що й обсяги доходу населення (17,2 рази). 

Відповідно, у 2016 р. частка витрат на придбання товарів і 

послуг в сукупних доходах населення становила 91,2 %, що надто 

велике значення, яке навіть перевищує поріг соціальної безпеки 

держави. Причому з 2009 р. спостерігається виключно 

підвищення цього показника, що сигналізує про зростання 

залежності населення від придбання товарів та послуг і зниження 

його схильності до заощаджень. 

Звернімо увагу на те, що населення України досить сильно 

залежне від товарів продовольства. Так, у 2016 р. 55,1 % 

сукупних грошових витрат домогосподарств припадали саме на 

придбання продовольчих товарів. Хоча цей показник поступово 

знижується, що позитивно, його значення все ще надмірно 

високе. Відповідно, населення держави мало придбаває 

непродовольчих товарів, товарів довгострокового використання 

та інвестиційного призначення, що доводить недостатність рівня 

доходів. 

Частка населення із середньодушовими доходами нижче 

розміру прожиткового мінімуму (межі абсолютної бідності) у 

середньому за місяць зменшилася у 2016 р. порівняно з 2015 р. на 

0,9 в. п., що позитивно, але склала 10,2 % (розмір прожиткового 

мінімуму за цей період зріс на 7,0 %). Більш суттєво скоротилася 

частка такого населення серед селян (з 13,0 % до 11,0 %), серед 

мешканців малих міст – відповідно з 11,0 % до 10,0 %, серед 
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мешканців великих міст частка такого населення залишилася на 

рівні попереднього року і становила 5,0 %. Недоліком є також те, 

що третина осіб, рівень доходів яких нижче прожиткового 

мінімуму, це працюючі (загалом – 6,0 % усіх осіб цієї групи), 

31,0 % – діти до 18 років (14,0 %), 11,0 % – непрацюючі 

пенсіонери (4,0 %).  

Співвідношення загальних доходів 20,0 % найбільш та 

найменш забезпеченого населення становило в Україні 3,0 рази, у 

тому числі серед міського населення – 4,9 рази, серед сільського 

– 4,0 рази. Найбільш заможні 20,0 % населення отримували 

35,0 % усіх загальних доходів (у 2012 р. – 34,0 %). Позаяк, 

вважаємо ці дані офіційними та такими, що істотно відрізняються 

за умови врахування усіх (легальних та тіньових) доходів 

населення. 

На рис. 3.2 наведено показники рівня життя та бідності 

населення України. 
 

 

Рис. 3.2. Показники рівня життя та бідності населення в Україні  

у 2000-2016 рр. (складено за 
133

) 
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З ілюстративного відображення чітко видно позитивну 

тенденцію до зниження частки населення із середньодушовими 

доходами нижче прожиткового мінімуму. Втім, рівень бідності, 

співвідношення грошових доходів багатого та бідного населення 

і квінтильний коефіцієнт диференціації грошових доходів з року 

в рік залишаються практично на тому ж рівні. 

Однією з головних причин цього є проблеми розвитку ринку 

праці та недоліки зайнятості населення (табл. 3.11).  
Таблиця 3.11 

Показники доходу та витрат населення в Україні у 2000, 2005, 2010-

2016 рр. (складено за 
134

) 

Показники 
Роки 

Темпи 

зростання (%) 

2016р. до 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2000р. 2015р. 

Чисельність 

економічно актив-

ного населення, млн 

осіб 

22,8 22,3 22,1 22,1 22,0 21,9 19,9 18,1 18,0 78,9 99,4 

Чисельність 

зайнятих, млн осіб 
20,2 20,7 20,3 20,3 20,4 20,4 18,1 16,4 16,3 80,7 99,4 

Чисельність 

безробітних, млн 

осіб, у т. ч.: 

2,7 1,6 1,8 1,7 1,7 1,6 1,8 1,7 1,7 63,0 100,0 

 частка звільнених 

з економічних 

причин, % 

40,2 31,3 39,0 34,5 32,5 29,8 22,3 27,8 22,4 -17,8 -5,4 

 частка звільнених 

за власним 

бажанням, % 

29,8 35,1 29,1 32,0 36,2 37,7 31,8 28,9 33,0 3,2 4,1 

Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб: 

 у промисловості 4061 3416 2860 2828 2804 2673 2297 2040 1960 48,3 96,1 

 у сільському 

господарстві 
2551 1137 672 634 648 571 518 479 473 18,5 98,7 

 у будівництві 590 461 390 346 333 295 228 182 173 29,3 95,1 

 у діяльності 

транспорту 
853 733 276 269 278 272 288 267 282 33,1 105,6 

 

Так, попри покращення окремих важливих 

макроекономічних характеристик зайнятості і безробіття, 

пов’язаних зі зменшенням чисельності безробітних (у 2016 р. 

показник становив 1,7 млн осіб, що було на 37,0 % менше, ніж у 

2000 р.), для України характерні такі проблеми як скорочення 
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чисельності зайнятих (з 20,2 млн осіб у 2000 р. до 16,3 млн осіб у 

2016 р.) та економічно активного населення (на 4,8 млн осіб або 

21,1% у 2016 р. до 2000 р. та на 0,6 % лише в період 2015-

2016 рр.), стрімке падіння середньооблікової кількості штатних 

працівників у базових видах економічної діяльності. 

Чисельність штатних працівників у промисловості у 2016 р. 

становила 1,96 млн осіб, що було на 2,1 млн осіб (на 51,7 %) 

менше, ніж у 2000 р. Зменшення середньооблікової чисельності 

штатних працівників у сільському господарстві упродовж 2000-

2016 рр. становило понад 2,0 млн осіб (81,5 %), у будівництві – 

417 тис. осіб (70,7 %), у діяльності транспорту – 571 тис. осіб 

(66,9 %). 
Таблиця 3.12 

Результати аналітичного оцінювання зміни основних показників  

ринку праці в Україні за 2007-2016 рр. (складено за 
135

) 

Роки 

Економічно  

активне населення 

У тому числі  

у віці 15-70 років 

Ланцюгові 

темпи 
Коефі-

цієнт 

зайня-

тості 
у віці  

15-70 років 

працездатного 

віку 

зайняте 

населення 

безробітне 

населення 
росту 

при-

росту 

тис. осіб Δ, % тис. осіб Δ, % тис. осіб Δ, % тис. осіб Δ, % % % – 

2007 22 322,3 0,3 20 606,2 0,3 20 904,7 0,8 1 417,6 -6,4 93,6 -6,4 0,87 

2008 22 397,4 0,3 20 675,7 0,3 20 972,3 0,3 1 425,1 0,5 93,6 -6,4 0,87 

2009 22 150,3 -1,1 20 321,6 -1,7 20 191,5 -3,7 1 958,8 37,5 91,2 -8,8 0,82 

2010 22 051,6 -0,4 20 220,7 -0,5 20 266,0 0,4 1 785,6 -8,8 91,9 -8,1 0,84 

2011 22 056,9 0,02 20 247,9 -0,1 20 324,2 0,3 1 732,7 -2,9 92,1 -7,9 0,85 

2012 22 011,5 -0,2 20 393,5 0,7 20 354,3 0,1 1 657,2 -4,4 99,8 -0,2 0,84 

2013 21 980,6 -0,14 20 478,2 0,4 20 404,1 0,2 1 576,5 -4,9 99,8 -0,2 0,84 

2014 19 920,9 -9,4 19 035,2 -7,0 18 073,3 -11,4 1 847,6 17,2 117,2 +17,2 0,91 

2015 18 097,9 -9,2 17 396,0 -8,6 16 443,2 -9,0 1 654,7 -10,4 89,6 -10,4 0,91 

2016 17 955,1 -0,8 17 303,6 -0,5 16 276,9 -1,0 1 678,2 1,4 101,4 1,4 0,90 

 
Як видно з даних, відображених у табл. 3.12, за період 2007-

2016 рр. чисельність економічно активного населення у віці 15-70 

років зменшилася на 4,4 млн осіб (на 19,6 %), у т. ч. 

працездатного віку – на 3,3 млн осіб (16,0 %), у т. ч. зайнятого 

населення у віці 15-70 років – на 4,6 млн осіб (22,1 %). Це 

призвело до зростання чисельності безробітних на 261 тис. осіб 

(на 18,4 %) за аналогічний період часу. 
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Таким чином, для України характерні проблеми погіршення 

зайнятості та структурні деформації і диспропорції розвитку 

ринку праці. Крім того, в нашій державі явними є наступні 

тенденції: 

 активізувалися внутрішньонаціональні потоки міграції, 

зросли обсяги зовнішньої трудової міграції населення (головними 

причинами чого стали безробіття, низький рівень заробітної 

плати та несвоєчасність її виплати, посилення економічної і 

політичної криз, корупція і бажання забезпечити гідний рівень 

життя своїм дітям); 

 збільшилася частка зареєстрованих безробітних серед 

жінок, молоді та сільського населення (у 2017 р. частки 

зареєстрованих безробітних серед жінок та молоді віком до 

35 років склали 50,4 % та 51,2 % відповідно, а кількість 

безробітних, що проживають у сільській місцевості, перевищила 

40,0 %); 

 знизився рівень працевлаштування незайнятого населення 

за сприяння служби зайнятості, погіршилася укомплектованість 

вакансій ринку праці робітничих кадрів (на кваліфікованих 

робітників з інструментом припадало лише близько 25,0 % 

заявлених вакансій від їх загальної кількості, на робітників з 

обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 

технологічного устаткування, складання устаткування та машин – 

близько 20,0 %, на технічних службовців – 3,0 %); 

 сповільнилися темпи зниження навантаження на одне 

вільне робоче місце (на одну вакансію продовжує претендувати 

близько 15 осіб); 

 знизилася ефективність політики соціальної підтримки 

безробітних та їх сімей, погіршення ситуації на ринку праці та 

нестабільність доходів населення, що ускладнили соціальний 

розвиток держави. 

Про погіршення соціального розвитку в Україні свідчать і 

окремі характеристики напруженості соціальної ситуації в нашій 

державі. Так, характерною є наявність значних обсягів 

заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. Це 

негативно, адже зростання заборгованості є свідченням 
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неспроможності значної частини населення держави фінансувати 

послуги проживання та комунального обслуговування житла і 

прибудинкових територій. 

З іншої сторони це зменшення надходжень на підприємства 

ЖКГ, а, відтак, подальше зниження їх фінансових можливостей 

щодо надання населенню якісних і в повному обсязі соціальних 

послуг. А це пряма передумова зниження рівня якості життя. 

Як можемо спостерігати, доволі суттєва незадоволеність 

життям призвела й до зростання рівня злочинності. Так, якщо ще 

у 2010 р. кількість злочинів у розрахунку на 100 тис. осіб 

середньорічної чисельності населення становила 1102 випадків, 

то у 2016 р. показник збільшився до 1391 од., що на 288 випадків 

або 26,2 % більше. Зросла й чисельність випадків смертності, 

зокрема на 100 тис. осіб наявного населення смертність від 

навмисних самоушкоджень становила у 2016 р. понад 

20 випадків. Очевидно, що зростання чисельності злочинів і 

умисної смертності при демографічній кризі і зменшенні 

чисельності населення України є негативним та призводить до 

недостатньої соціальної захищеності громадян. 

Узагальнимо результати вивчення сприятливих і негативних 

передумов функціонування та розвитку соціальної сфери України 

у процесі євроінтеграції на рис. 3.3. Так, важливе прикладне 

значення цієї розробки полягає у його виступі інформаційним 

базисом для вироблення та здійснення державної політики, 

спрямованої на підсилення сприятливих і обмеження 

несприятливих передумов, стимулювання позитивних та 

стримування негативних чинників розвитку вітчизняної 

соціальної сфери.  

Відмітимо, що державна соціальна політика реалізується на 

всіх рівнях системної ієрархії управління – від нанорівня, 

мікрорівня, субрегіонального рівня, мезорівня до національного 

та наднаціонального рівнів. Від системності і комплексності 

виявлення управлінських аспектів у реалізації політики залежить 

її дієвість та ефективність. Відповідно, й при аналізуванні причин 

та виявленні проблем функціонування та розвитку соціальної 

сфери слід також досліджувати всі рівні. 
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

Сприятливі  Несприятливі  

 наявність мережі об’єктів інституційної 

інфраструктури освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального забезпечення, 

громадського харчування, транспорту і 

зв’язку; 

 наявність інтелектуально-кадрового, 

освітнього та науково-дослідного 

потенціалу розвитку соціальної сфери; 

 покращення індексу людського 

розвитку; 

 збільшення обсягів грошових доходів та 

витрат населення, зменшення офіційного 

розриву між верствами багатого і бідного 

населення, у т. ч. в територіальному 

аспекті; 

 зменшення чисельності населення за 

межею бідності; 

 покращення характеристик придбання 

населенням споживчих та непродовольчих 

інвестиційних товарів, соціальних та інших 

послуг 

 зменшення ВВП на душу населення;  

 наявність істотних «реальних» 

диференціацій у рівні життя багатого і 

бідного населення, у просторово-

територіальному аспекті; 

 великі обсяги тінізації ринку праці, 

зайнятості, доходів і витрат населення; 

 високий рівень корупції у освітній, 

культурній сферах, житлово-комунальному 

господарстві та системі надання державних 

соціальних послуг; 

 нераціональність структури доходів і 

витрат населення, низький рівень 

державного фінансування підтримки і 

розвитку соціальної сфери; 

 зменшення очікуваної тривалості життя, 

зменшення чисельності населення та 

звуження освітнього потенціалу; 

 погіршення стану розвитку та якості 

функціонування об’єктів соціальної та 

житлово-комунальної інфраструктури 

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

Сприятливі Несприятливі 

 імплементація європейських норм і стан-

дартів соціальної політики; 

 формування тенденцій до розвитку інте-

лектуально-кадрового та освітньо-іннова-

ційного потенціалу соціальної сфери; 

 підвищення якості та ефективності 

освітньої і науково-дослідної діяльності, 

зростання рівня інтелектуалізації 

економіки та соціальної сфери; 

 розвиток соціальних стандартів у сфері 

соціально-трудових відносин; 

 розвиток сімейної медицини, розбудова 

об’єктів фізичної культури та спорту 

 зменшення чисельності та погіршення 

якості інституціонального забезпечення 

функціонування соціальної сфери; 

 подальший занепад матеріально-

технічної та технологічної бази закладів 

соціальної і житлово-комунальної сфер; 

 зростання вартості соціальних послуг та 

соціального забезпечення в умовах 

євроінтеграції; 

 ускладнення ситуації з глобальними 

захворюваннями; 

 зменшення обсягу введеного в 

експлуатацію житла; 

 погіршення екологічної ситуації 

 

Рис. 3.3. Передумови та чинники функціонуванні розвитку 

соціальної сфери України 
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3.3. Чинники та функціональні особливості розвитку 

соціальної сфери і формування системи соціальної безпеки 

України 

 

Широкий пласт питань та проблем, дотичних до соціальної 

сфери, обумовлює значну чисельність внутрішніх і зовнішніх 

чинників, а також функціональних аспектів її функціонування і 

розвитку. Зокрема серед груп чинників чи не найбільший вплив 

на поступ у соціальній сфері здійснюють інституційні, 

організаційні, економічні та фінансово-ресурсні, соціально-

психологічні і адміністративні (рис. 3.4). 

Необхідність удосконалення системи державного 

регулювання соціального розвитку обумовлена передусім тим, 

що недоліки соціальної сфери, сформованої в Україні, істотні і 

деструктивні, вони особливо негативно позначаються на 

національній безпеці в частині погіршення інтелектуального 

капіталу нації, безпосередньо підривають основи соціального та 

демографічного потенціалу та опосередковано погіршують 

параметри макроекономічної (знижуючи продуктивність праці та 

забезпеченість реального сектору національного господарства 

якісними трудовими ресурсами), фінансової (надмірно 

розширюючи обсяги та частку витрат держави на фінансування 

соціальних проектів і програм), інвестиційно-інноваційної 

(ускладнюючи можливості суб’єктів господарювання та 

територіальних громад з недостатнім інтелектуально-кадровим 

забезпеченням для покращення власної інвестиційної 

привабливості, а також ініціювання, створення і впровадження 

результатів інтелектуальної творчої діяльності) та інших 

складових соціально-економічної безпеки держави. 

Таким чином, доцільно проаналізувати стан і тенденції зміни 

індикаторів соціальної безпеки України, сформувати висновки 

відносно порівняння їх значень з критичними та визначити 

найбільш проблемні сфери і тенденції, які характерні для 

соціального розвитку нашої держави. 

Науковці по різному декомпонують соціальну безпеку на 

окремі складові, але найбільшого поширення набув поділ на: 



153 

(1) безпеку відтворення населення та трудового потенціалу нації; 

(2) безпеку соціальної сфери; (3) безпеку ринку праці та 

зайнятості населення; (4) міграційну безпеку. 
 

 
 

Рис. 3.4. Чинники системи соціальної безпеки України 

ГРУПИ ЧИННИКІВ 

ІНСТИТУЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ 

АДМІНІСТРАТИВНІ 

Достатність програмно-нор-

мативного регламентува-

ння функціонування і 

розвитку елементів 

соціальної сфери 

Налагодженість ефектив-

ної організаційної структу-

ри та координації функ-

ціонування і розвитку со-

ціальної сфери 

Наявність науково-обґрунто-

ваних методичних рекомен-

дацій системного підходу до 

управління розвитком соці-

альної сфери та збалансованої 

системи показників оціню-

вання соціального розвитку  

Наявність досвіду покра-

щення і модернізації сис-

теми соціального забезпе-

чення 

Науково-обґрунтоване 

створення і розвиток но-

вих соціальних структур 

Наявність інформаційної 

підтримки зі створення та 

розвитку елементів соці-

альної сфери 

СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНІ 

Належний розвиток фахово-

професійного забезпечення 

соціальної сфери 

Популярність позитивного досвіду функціонування про-

гресивних форм та підходів до соціального розвитку 

Організаційно-економічне сприяння отриманню персона-

лом соціальних служб і структур професійної підготовки 

ЕКОНОМІЧНІ ТА 

ФІНАНСОВО-РЕСУРСНІ 

Наявність доступного фі-

нансово-інвестиційного 

забезпечення підтримки 

соціальної сфери 

Перехід на економічні під-

ходи та методи і засоби 

стимулювання функціону-

вання і розвитку соціаль-

ної сфери 

Концентрація на певній те-

риторії об’єктів культури, 

мистецтва, спорту, соці-

ального сектору  

Наявність кваліфікованих 

кадрів 

Наявність системної су-

купності інфраструктур-

них соціальних об’єктів, 

інтегрованих в єдину 

організаційну структуру  

Існування інституційних 

стимулів створення і роз-

витку міжфункційних 

відносин суб’єктів 

соціальної сфери 

Розробка та реалізація про-

грам залучення інвести-

ційно-технологічних ре-

сурсів та підвищення яко-

сті управління соціальною 

сферою  

Організаційно-економіч-

не сприяння модернізації 

та розвитку об’єктів соці-

альної сфери 

Розвиток соціальної інфра-

структури в просторово-

територіальному аспекті 
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Очевидно, що чисельність населення держави в значній мірі 

пов’язана з ефективністю соціальної політики, що її реалізує 

уряд. Йдеться не лише про доходи громадян як чинник здатності 

фінансувати витрати в період вагітності, народження, виховання 

та підтримки дитини в процесі росту. Тут не в меншій мірі 

мається на увазі соціальне середовище, а саме соціальна 

підтримка, допомога та соціальний захист, розвинений ринок 

праці, де зберігається робоче місце і можливості професійного та 

кар’єрного зростання батьків чи опікунів, система освіти, 

медицини тощо, здатна виростити і навчити дитину. Практично 

всі характеристики соціальної сфери в тій, чи іншій мірі мають 

відношення до демографічної ситуації. Відтак, позитивно, що 

впродовж 2000-2016 рр. умовний коефіцієнт депопуляції 

населення в Україні перевищував одиницю (табл. 3.13). 

Тобто в усі ці роки чисельність народжених перевищувала 

чисельність померлих осіб. Власне, одиниця і є граничним 

відносно соціальної безпеки значенням цього індикатора. 

Але, потрібно визнати наявність стійкої негативної тенденції 

до зниження цього показника, характерної для всього 

аналізованого періоду. У 2000 р. показник становив 1,97, тобто 

майже удвічі чисельність народжених перевищила чисельність 

померлих. У 2012 р. значення цього показника знизилося до 1,27 і 

доволі критично близько наблизилося до межі соціальної безпеки 

держави, що вказує на потребу в суттєвому переосмисленні 

державної демографічної політики. Позитивно, що у 2016 р. 

показник підвищився до 1,48. 

Беззаперечно, в нашій державі упродовж практично всіх 

років незалежності велася діяльність, спрямована на виправлення 

демографічної кризи (результатом чого стало підвищення 

сумарного коефіцієнта народжуваності – з 1,1 у 2000 р. до 1,47 у 

2016 р.), але вона все ще недостатня. 

Позитивно, що в нашій державі вдалося забезпечити хоча й 

незначне, але все ж зменшення рівня смертності немовлят при 

народженні та до одного року життя. Так, у 2000 р. показник 

становив 11,9 в розрахунку на 1 тис. народжених осіб. І це було 

найвище значення для періоду 2000-2012 рр.  
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Таблиця 3.13 

Значення індикаторів безпеки відтворення населення та трудового потенціалу України у 2000-2016 рр.  

(складено за 
136

) 

Індикатори безпеки 
Роки 

Абсолютні 

відхилення 2016 р. 

до 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2000р. 2015р. 

Умовний коефіцієнт депопуляції 1,97 1,78 1,84 1,65 1,61 1,48 1,38 1,40 1,32 1,27 1,32 1,36 1,44 1,48 -0,49 0,03 

Сумарний коефіцієнт народжуваності 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,5 1,5 1,47 1,45 1,53 1,51 1,50 1,51 1,47 0,37 -0,04 

Коефіцієнт смертності немовлят (у віці до 1 року на 

1000 народжених), ‰ 
11,9 9,5 10,0 9,8 11,0 10,0 9,4 9,1 9,0 8,4 8,0 7,8 7,9 7,4 -4,5 -0,5 

Коефіцієнт старіння населення (частка пенсіонерів у 

загальній чисельності населення), % 
23,6 23,8 23,8 23,9 24 24,2 24,5 24,7 21,2 23,0 29,6 29,7 28,2 28,7 5,1 0,5 

Рівень захворюваності населення (на 100 тис. осіб), 

тис. осіб 
67,9 71,5 70,1 69,1 70,8 70,4 72,0 72,4 71,1 68,6 68,5 62,8 62,8 64,4 -3,5 1,6 

Рівень інвалідизації (чисельність інвалідів на 1000 

населення), ‰ 
52,5 53,3 53,6 53,7 53,6 53,5 58,0 59,0 61,0 61,0 44,0 38,0 39,0 39,0 -13,5 0,0 

Рівень розповсюдженості ВІЧ/СНІД серед 

дорослого населення, % 
0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04 0,00 

Рівень бідності населення (частка населення із 

сукупними витратами нижче 75,0 % медіанного 

рівня), % 

26,4 27,3 27,1 28,1 27,3 27,0 26,4 24,1 24,3 25,5 24,5 23,4 28,6 29,2 2,8 0,6 

Частка населення із середньодушовими грошовими 

доходами у місяць нижче прожиткового мінімуму, 

% 

87,9 65,6 64,0 58,3 21,0 11,6 11,1 15,6 13,7 15,1 8,3 8,6 6,4 3,8 -84,1 -2,6 

Квінтильний коефіцієнт диференціації грошових до-

ходів населення 
2,8 2,6 2,6 2,6 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -0,8 0,0 

Співвідношення грошових доходів 20,0 % найбільш 

та 20% найменш забезпеченого населення 
6,0 5,5 5,5 5,5 4,1 4,2 4,1 4,0 3,8 3,6 3,3 3,1 3,2 3,0 -3,0 -0,2 

Співвідношення середнього розміру пенсії до про-

житкового мінімуму 
0,3 1,0 1,0 1,2 1,4 1,4 1,4 1,3 1,28 1,41 1,33 1,31 1,35 1,29 0,99 -0,06 

Рівень демографічного навантаження непрацездат-

ного населення (на 100 працездатних осіб), % 
73,7 66,9 65,7 65,1 64,9 65,1 65,9 66,6 57,6 42,1 25,1 29,5 28,1 26,5 -47,2 -1,6 

                                                           
136

 Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua. 
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Стійка тенденція до зниження цього показника намітилася з 

2008 р. З того часу його значення щорічно знижувалося і 

опустилося у 2016 р. до рівня 7,4 ‰. Втім, народжуваність в нашій 

державі все ще критично низька. Це хоча й опосередковано, але 

підтверджується надмірно високим коефіцієнтом старіння 

населення. Показник у 2016 р. становив 28,7 %. Тобто кожен 

четвертий громадянин держави є пенсіонером. Очевидно, що таке 

надмірно високе значення показника призводить до непомірного 

навантаження на державний бюджет, а також погіршує більшість 

макроекономічних характеристик функціонування національного 

господарства.  

Потрібно звернути увагу й на те, що в нашій державі 

упродовж 2000-2016 рр. різко підвищився рівень інвалідизації 

населення. Якщо чисельність інвалідів становила у 2000 р. 52,5 на 

1 тис. осіб, то у 2012 р. показник підвищився до 61,0. Проте, 

позитивно, що до 2016 р. показник знизився до рівня 39,0. 

Очевидно, це обумовлено недоліками в соціальній сфері, зокрема 

відносно ранньої діагностики потенційної схильності до 

інвалідності та своєчасного виправлення ситуації, а також і 

проблемами у сфері соціальної безпеки працюючих, що теж є 

елементом соціальної сфери. 

Слід акцентувати й на тому, що до критичної межі 

погіршилися показники доходів та витрат громадян України. Так, 

у 2016 р. рівень бідності населення держави становив 29,2 %. 

Зауважимо, що цей індикатор відноситься до дестимуляторів та 

граничним його значенням щодо безпеки є 25,0 %. Отже, ситуація 

ускладнилася. Позитивним можна вважати хіба повернення 

значень цього показника із небезпечної (період 2000-2009 рр.) у 

безпечну зону (2010 р. – по т. ч.). Але при цьому, показане 

покращення скоріше умовне, а ніж свідчить про результативність 

державної політики у сфері боротьби з бідністю. 

Дещо кращою є ситуація з індикатором «частка населення з 

середньодушовими доходами нижче прожиткового мінімуму». 

При гранично допустимому значенні цього індикатора на рівні 

40,0 % у 2016 р. значення показника становило 3,8 %. Причому 

показник стрімко покращувався з 2000 по 2016 рр. До порівняння, 

у 2000 р. громадян з доходами, меншими за прожитковий мінімум, 
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було 87,9 % від загальної чисельності населення. 

Певним підтвердженням цього можна вважати зниження 

рівня матеріального розшарування за верствами населення в 

аспекті заможності. Зокрема, квінтильний коефіцієнт 

диференціації грошових доходів у 2000 р. становив 2,8 та у 2016 р. 

зменшився до 2,0, що позитивно. Ще більш виразною була 

тенденція до зниження значень показника «співвідношення 

грошових доходів 20,0 % найбільш та 20,0 % найменш 

забезпеченого населення» – з 6,0 до 3,0 за аналогічний часовий 

період. Але, проблема залишається, оскільки темпи зростання 

заробітної плати у сучасний період часу значно вищі за темпи 

зростання встановленого державою прожиткового мінімуму. Та й 

навіть його значення недостатньо обґрунтоване.  

Крім того, як вже згадувалося, ці висновки потребують 

уточнення із урахуванням чинника тінізації національного 

господарства України і економічних відносин в його межах. Так, 

за різними оцінками частка тіньового сектора займає від 35,0 % до 

70,0 %. Частка тіньового сектора в сегменті майнових доходів 

громадян, зокрема від участі в капіталі (з використанням 

споріднених та афільованих структур), є ще більшою. Зрештою 

визнаймо й таке. Бідне населення не має коштів, а також 

об’єктивних можливостей вкладати фінансові ресурси у бізнес, 

придбавати цінні папери чи поповнювати статутні капітали 

суб’єктів господарювання. Натомість особи з величезними 

статками змушені розміщати грошові засоби на депозитних 

рахунках або інвестувати у бізнес. Таким чином, абсолютна 

більшість тіньових прибутків громадян припадає на сектор 

заможних людей. Звідси підстави до справедливого висновку, що 

в нашій державі розшарування сегменту багатих та сегменту 

бідних становить далеко не 3,8 рази, а значно більше, у тому числі 

більше восьми, що є порогом для соціальної і економічної безпеки 

держави. 

Над зниженням цієї проблеми потрібно працювати органам 

влади, оскільки це прямий шлях до підвищення рівня якості життя 

бідних та формування середнього класу, зниження можливостей 

обмеженої чисельності громадян до монополізації економіки і 

національного ресурсу, підпорядкування собі фінансово-
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інвестиційних та інтелектуально-кадрових ресурсів. За умови 

збереження цієї ситуації вирішити соціальні та економічні 

проблеми не можливо. 

Наявність гострих проблем з доходами населення 

проявляється й у сегменті літніх громадян. Так, у 2016 р. 

співвідношення середнього розміру пенсії до прожиткового 

мінімуму становило 1,29. Тобто лише на 29,0 % розмір пенсії 

перевищував прожитковий мінімум. Звернімо увагу, що взято до 

розрахунків середній розмір пенсії. Але ж відомо, що в Україні 

багато пільговиків, які мають високі пенсії. Відтак, не виключено, 

що значна частка пенсіонерів отримує допомогу від держави у 

розмірі, нижчому за прожитковий мінімум. Так, в нашій державі є 

всі можливості для, по-перше, підвищення рівня пенсій та, по-

друге, переходу до накопичувальних і страхових пенсій, у т. ч., 

принаймні, через змішану систему впродовж перехідного періоду 

часу, наприклад 10-20 років. 

Але ще більш важливий і глобальний висновок полягає в 

тому, що вирішення більшості проблем якості життя пенсіонерів 

криється не в обсягах пенсії чи зміні пенсійної системи, а в значно 

більш ефективному управлінні соціальним забезпеченням молоді 

та громадян середньої вікової групи. Тобто якщо держава 

створить середовище, в якому населення буде провадити здоровий 

спосіб життя, охороняти і розвивати свою фізичну культуру, 

інтелектуально-розумовий та духовний потенціал, матиме 

можливість вільного доступу до доходів з усіх джерел (зокрема 

від підприємницької діяльності та власності) і дієву гарантію його 

захищеності, буде забезпечене страховою медициною та 

приватно-державним накопичувальним пенсійним забезпеченням, 

то за досягнення пенсійного віку такі громадяни й не надто 

потребуватимуть допомоги держави. А це абсолютно інший і в 

рази ефективніший підхід до державної соціальної і пенсійної 

політики, а ніж той, що є зараз, коли рівень демографічного 

навантаження непрацездатного населення на 100 працездатних 

осіб складає аж 26,5 (у 2016 р.). 

Однією з декларованих вітчизняною владою причин 

недостатньої державної підтримки функціонування і розвитку 

соціальної сфери є обмеженість бюджетного фінансування. Проте, 
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звернімо увагу на наступне. У 2016 р. ВВП України в розрахунку 

на одного громадянина держави становив 46,7 тис. грн або 

близько 1,7 тис. дол. США. Згідно шкали Світового банку, яка 

передбачає чотири групи держав, Україна з таким показником 

потрапляє до середньої групи країн. Більше того, згідно 

вітчизняної методики забезпечення економічної безпеки держави 

вважається мінімально достатнім фінансувати сектор охорони 

здоров’я хоча б на 4,0 %, а освіту – на 8,3 %. Як бачимо, це 

відносні показники, тобто їх можна дотриматися й при абсолютно 

малих обсягах ВВП. Таким чином, є підстави сумніватися не у 

фінансових можливостях влади, а у бажанні здійснювати 

прогнозовану, планову та виважену соціальну політику. 

Це підтверджується значеннями індикаторів безпеки 

соціальної сфери України (табл. 3.14). Так, частка видатків 

зведеного бюджету на охорону здоров’я (у % до ВВП) хоча й 

збільшувалася упродовж 2000-2016 рр., але так і не досягла 

мінімально прийнятного рівня. 

Більше того, негативно, що показник з 2011 р. почав 

знижуватися і становив у 2012, 2015-2016 рр. 3,8 %, що на 0,2 в. п. 

менше за поріг безпеки. Звичайно, за таких обсягів фінансування 

та ще й в умовах низької ефективності використання і навіть 

розкрадання бюджетних коштів стверджувати про належне 

функціонування вітчизняної сфери охорони здоров’я не 

доводиться. 

Зменшення обсягів фінансування медицини призвело й до 

погіршення її матеріально-технічної бази. Так, показник 

забезпеченості населення лікарняними ліжками впродовж 2000-

2016 рр. невпинно зменшувався і опустився у 2016 р. до 74,3 од. 

на 100 тис. осіб наявного населення. 

Аналогічно і з функціонуванням сектору освіти, де 

спостерігаються все ті ж тенденції. Частка видатків зведеного 

бюджету на освіту до ВВП у 2016 р. становила 6,5, що на 1,8 в. п. 

менше за поріг безпеки. Це в тому числі стало передумовою до 

зниження рівня індексу освіти, який у 2000 р. мав високе значення 

0,901 та до 2016 р. опустився до 0,823, що негативно позначається 

на формуванні у нашій державі високоосвічених людей. 
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Таблиця 3.14 

Значення індикаторів безпеки соціальної сфери України у 2000-2016 рр. (складено за 
137

) 

Індикатори безпеки 
Роки 

Абсолютні 

відхилення  

2016 р. до 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2000 2015 

Частка видатків зведеного бюджету на охорону 

здоров’я, % до ВВП 
2,9 3,5 3,5 3,6 3,7 3,5 4,0 4,1 3,7 3,8 4,2 3,6 3,6 3,8 0,9 0,2 

Частка видатків зведеного бюджету на освіту, 

% до ВВП 
5,1 5,3 6,1 6,2 6,2 6,4 7,3 8,4 6,5 6,5 7,3 6,4 5,8 6,5 1,4 0,7 

Частка видатків зведеного бюджету на 

культуру, мистецтво, спорт, сферу 

обслуговування, % до ВВП 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,4 0,1 

Наявність житлового фонду в середньому на 

одну особу, м2 
20,7 21,8 22,0 22,2 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,7 23,8 22,6 22,6 22,7 2,0 0,1 

Індекс освіти 0,901 0,940 0,950 0,940 0,951 0,956 0,796 0,795 0,784 0,808 0,815 0,831 0,830 0,823 -0,078 -0,007 

Рівень охоплення дітей дошкільними 

закладами, % 
40 50 51 53 54 54 53 53 57 59 57 61 55 55 15,0 0,0 

Забезпеченість населення лікарняними 

ліжками, од. на 100 тис. населення 
95,0 95,7 95,2 95,6 95,2 95,1 94,2 94,0 90,6 89,1 88 78,5 78,1 74,3 -20,7 -3,8 

Індекс соціального середовища 0,587 0,558 0,548 0,575 0,569 0,539 0,548 0,546 0,556 0,558 0,589 0,496 0,496 0,512 -0,075 0,016 
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На перший погляд позитивною є тенденція до збільшення 

рівня охоплення дітей дошкільними закладами. Показник за 

2000-2016 рр. зріс на 15,0 в. п. Але, на жаль, це було обумовлено 

не збільшенням чисельності відповідних закладів освіти і 

розвитком їх матеріальної та техніко-технологічної бази, а 

демографічною кризою попередніх років.  

Ще меншими є обсяги фінансування державою культури, 

мистецтва, спорту, сфери обслуговування, де частка видатків 

зведеного бюджету становила 0,5 % у 2000 р. та збільшилася у 

2016 р. лише до 0,9 %. Водночас, дотримуватися мінімальної 

квоти відносно фінансування найбільш соціально вразливих 

секторів абсолютно можливо. Потрібна лише політична воля та 

інституціалізація процесу переходу до квотування бюджетних 

видатків. 

Як вже зазначалося, громадяни нашої держави не лише не 

забезпечені якісним соціальним обслуговуванням, але й загалом 

не мають мінімально необхідних (25,0 м2) обсягів житлової 

площі. Показник в розрахунку на одну особу наявного населення 

у 2016 р. становив 22,7 м2. 

Як причиною, так і наслідком всіх цих негативних тенденцій 

стало погіршення соціального середовища у нашій державі. Якщо 

відповідний індекс у 2000 р. становив 0,587, то у 2016 р. знизився 

до 0,512. 

Попри збереження в прийнятних рамках багатьох важливих 

індикаторів безпеки розвитку ринку праці та зайнятості 

населення простежуються неоднозначні тенденції його 

кон’юнктури. Так, по-перше, невисоким залишається середній 

рівень оплати праці. Розрив між середньою та мінімальною 

заробітною платою у 3,2 рази аж ніяк не можна вважати 

прийнятним (табл. 3.15). Тим більше, що такі характеристики як 

«прожитковий мінімум» та «мінімальний розмір оплати праці» в 

нашій державі вже давно не відповідають своєму реальному 

статусу, а використовуються скоріше як номінальні поняття і 

характеристики для проведення певних підрахунків. 

Натомість у випадку втрати роботи громадяни України 

мають можливість отримати від держави компенсацію, яка у 

2012 р. складала лише 79,6 % від прожиткового мінімуму. 
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Таблиця 3.15 

Значення індикаторів безпеки ринку праці та зайнятості населення України у 2000-2016 рр.  

(складено за 
138

) 

Індикатори безпеки 
Роки 

Абсолютні 

відхилення  

2016 р. до 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2000 2015 

Співвідношення середньої та мінімальної заробітної 

плати, рази 
2,6 3,2 3,1 3,0 3,4 3,5 3,2 2,4 2,6 2,7 2,4 2,6 3,0 3,2 0,6 0,2 

Співвідношення середнього розміру допомоги з 

безробіття та прожиткового мінімуму, % 
50,3 59,2 58,1 60,5 73,8 94,4 88,1 84,6 92,3 79,6 94,5 101,1 104,8 124,8 74,5 20,0 

Рівень безробіття (за методологією МОП), % 11,6 8,6 7,2 6,8 6,4 6,4 8,8 8,1 7,9 7,5 7,2 9,3 9,1 9,3 -2,3 0,2 

Рівень тривалого (понад шість місяців) безробіття у 

працездатному віці, % 
73,5 59,0 46,5 42,0 38,9 34,7 33,7 24,1 17,9 18,2 19,4 20,4 18,3 16,4 -57,1 -1,9 

Частка соціально усунутого населення (безробітні 

протягом 12 і більше місяців у загальній кількості 

незайнятого населення), % 

45,4 32,1 28,4 24,6 22,1 19,5 13,6 22,6 28,4 28,0 27,3 20,1 24,0 25,3 -20,1 1,3 

Рівень прихованої (тіньової) зайнятості, % 32,6 33,3 35,1 35,3 34,9 34,3 33,5 33,4 32,9 32,8 23,6 25,1 26,2 24,3 -8,3 -1,9 

Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб 17 6 5 5 4 10 8 9 8 11 10 15 19 11 -6,0 -8,0 

Рівень вимушеної неповної зайнятості (частка 

працівників, що перебували у вимушеній відпустці 

чи на умовах неповного робочого дня), % 

29,4 10,8 9,2 6,6 5,5 12,2 22,0 17,0 10,4 7,1 7,8 9,9 9,2 5,9 -23,5 -3,3 

Рівень працевлаштування незайнятих громадян (до 

незайнятого населення), % 
21,8 34,7 36,4 38,2 45,4 43,3 32,8 40,3 44,0 41,9 35,2 33,7 31,0 28,9 7,1 -2,1 

Рівень зайнятості осіб працездатного віку (до 

економічно активного населення), % 
55,8 56,6 57,7 57,9 58,7 59,3 57,7 58,5 59,2 59,7 60,3 56,6 56,7 56,3 0,5 -0,4 

Частка працівників, що підвищили кваліфікацію, % 6,5 8,3 8,5 8,6 9,2 9 8,3 8,6 9,3 9,5 9,9 9,4 9,5 9,6 3,1 0,1 

Рівень охоплення працівників колективно-

договірним регулюванням, % 
80,1 84,2 81,7 82,7 82,4 83,4 83,9 81,7 81,6 81,4 79,8 76,1 77,3 75,9 -4,2 -1,4 
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Об’єктивно існуючі недоліки функціонування вітчизняного 

ринку праці, які чинять деструктурний вплив на соціальну сферу, 

а через неї і на економічний розвиток держави, підтверджується 

високим рівнем безробіття. Попри офіційні дані щодо рівня 

безробіття у розмірі 9,3 % (що абсолютно прийнятно згідно 

параметрів соціальної безпеки, де її поріг становить 10,0 %) та 

рівня тривалого безробіття у розмірі 16,4 % (теж в прийнятних 

межах, адже межа 25,0-30,0 %) близько 7,0-8,0 млн українців 

перебувають у зовнішній трудовій міграції, а це 17,0-20,0 % 

населення, що по внутрішнім міркам відсутнє на роботі, тобто 

умовно безробітне. 

Саме тому проблема тіньової зайнятості в нашій державі, по-

перше, актуальна та, по-друге, загрозлива і потребує швидкого 

реагування. Адже вона зачіпає не лише соціальні інтереси 

окремих громадян – представників своєї праці на ринку праці, а 

цілих сімей через нелегальне чи неофіційне працевлаштування за 

кордоном. Така зайнятість нерідко стає причиною руйнування 

сім’ї – важливого елементу формування системи соціальної 

безпеки держави та її територій. Як можемо спостерігати, навіть 

офіційна вітчизняна статистика визнала, що рівень тіньової 

зайнятості в Україні високий і у 2016 р. становив 24,3 %. 

Ще одним індикатором соціального розвитку, значення 

показників якого суперечливі, є обсяг навантаження на одне 

робоче місце. Показник у 2000 р. становив 17 осіб, а у 2011 р. 

зменшився до восьми осіб, у 2016 р. становив 11 осіб, що на 

перший погляд позитивно. Але аналіз чинників, які обумовили 

цю тенденцію вказує на інше. Це відбулося за рахунок 

скорочення чисельності робочих місць, а також зменшення 

попиту на працю, у т. ч. через зовнішню трудову міграцію, а це 

вже негативно. 

Щодо сфери зайнятості населення, то тут не потрібно бути 

настільки критичним і слід визнати, що діяльність Служби 

зайнятості України досить активна і в певній мірі результативна. 

Наслідком стало покращення упродовж 2000-2016 рр. таких 

характеристик як рівень вимушеної неповної зайнятості, 

працевлаштування незайнятих громадян та зайнятості осіб 



164 

працездатного віку, активність персоналу підприємств і 

організацій з підвищення професійно-кваліфікаційного рівня, 

охопленість працівників колективно-договірним регулюванням 

та ін. Загалом за цими напрямами наша держава хоча ще далеко 

не досягла економічно розвинених держав Європи і світу і не 

забезпечила впровадження європейських підходів, але 

спостерігається покращення ситуації, що має позитивні наслідки 

для соціальної сфери України. 

Додамо, що в порівнянні з попередніми трьома напрямами 

найбільш безпечним можна вважати сектор міграційної безпеки 

України. Тут практично за всіма індикаторами спостерігається не 

лише збереження значень показників у допустимих межах, але й 

наявність позитивних тенденцій. Так, якщо до 2004 р. в нашій 

державі спостерігалася ситуація із переважанням чисельності 

осіб, що покидали територію нашої держави, над іммігрантами, 

то з 2005 р. навпаки (табл. 3.16). У 2011 р. в Україну на постійне 

місце проживання прибуло приблизно на 370 тис. осіб більше, 

ніж емігрувало, а до 2016 р. цей показник збільшився до 0,5 тис. 

осіб. 

Зростає і активність міграційних процесів, причому з явно 

вираженим переважанням міждержавного напряму над 

внутрідержавним. Так, у 2012 р. коефіцієнт інтенсивності 

міжрегіональних міграційних переміщень населення становив 6,1 

(на 10 тис. осіб), але у 2016 р. показник знизився до 1,1 тис. осіб.  

До порівняння, коефіцієнт інтенсивності міждержавної 

імміграції населення перевищує коефіцієнт інтенсивності 

міжрегіональних міграційних переміщень населення на 78,6 % 

(1,4 проти 1,1 осіб). 

Втім, ще відчутнішим є перевищення коефіцієнту 

інтенсивності міждержавної імміграції над аналогічним 

показником для еміграції населення – 1,4 проти 0,7. Тобто 

активність переміщених на територію нашої держави осіб в 

порівнянні з активністю щодо її покидання у понад 2,0 рази вища 

і це позитивно. Хоча відкритим залишається питання щодо 

якісних характеристик тих, хто покидає, і тих, що приїжджають.  
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Таблиця 3.16 

Значення індикаторів міграційної безпеки України у 2000-2016 рр. (складено за 
139

) 

Індикатори безпеки 
Роки 

Абсолютні 

відхилення 

2016 р. до 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2000 2015 

Коефіцієнт міграційного 

приросту (скорочення) 

населення, на 1000 осіб 

-2,7 -0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 1,4 0,7 0,5 0,3 0,5 3,2 0,2 

Коефіцієнт інтенсивності 

міжрегіональних міграційних 

переміщень населення, на 10 

тис. осіб 

-9,5 -1,6 0,9 3,1 3,6 3,2 2,9 3,5 3,7 6,1 3,2 2,3 1,4 1,1 10,6 -0,3 

Коефіцієнт інтенсивності 

міждержавної імміграції 

населення, на 10 тис. осіб 

11,0 8,2 8,4 9,5 10,0 8,1 7,0 6,7 6,9 7,6 5,4 4,3 3,1 1,4 -9,6 -1,7 

Коефіцієнт інтенсивності 

міждержавної еміграції 

населення, на 10 тис. осіб 

20,5 9,8 7,5 6,4 6,4 4,9 4,2 3,2 3,2 1,6 2,3 2,2 2,2 0,7 -19,8 -1,5 

Навантаження постраждалих 

від торгівлі людьми на 1000 

емігрантів, осіб 

20,0 84,5 92,9 98,0 109,1 97,8 93,4 100,5 100,9 105,4 109,5 110,6 115,7 119,2 99,2 3,5 

Рівень охоплення 

постраждалих від торгівлі 

людьми соціальними заходами 

МОМ, на 1000 осіб 

7,6 113,8 150,5 170,4 203,8 149,1 140,5 197,3 178,4 180,5 183,4 188,9 194,4 197,1 189,5 2,7 
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Щоправда не все так втішно і у сфері міграційних процесів. 

Суттєвою проблемою тут залишаються зловживання, які 

вчиняються по відношенню до мігрантів, а також проблема 

торгівлі людьми. Якщо навантаження постраждалих від торгівлі 

людьми на 1000 емігрантів у 2000 р. становило лише 20 осіб, то у 

2016 р. показник збільшився до 119,2 осіб (у 6,0 рази). Якщо у 

2000 р. рівень охоплення постраждалих від торгівлі людьми 

соціальними заходами МОМ в розрахунку на 1000 осіб становив 

7,6 осіб, то до 2016 р. показник підвищився до 197,1 осіб (у понад 

25 рази). Так, органам державного управління потрібно не лише 

звернути на це прискіпливу увагу, але реалізувати комплекс 

заходів з посилення безпечності міграційних процесів, адже 

вільне переміщення осіб також важлива характеристика 

соціального розвитку держави. 

Отже, вітчизняним органам державного управління за 

результатами узагальнення головних викликів соціального 

розвитку потрібно якнайшвидше визначитися з пріоритетними 

напрямами та конкретними заходами радикальної модернізації 

соціальної політики України.  
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РОЗДІЛ 4 

СТРАТЕГУВАННЯ КОНВЕРГЕНЦІЇ СИСТЕМИ 

СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЄС У ПРОЦЕСІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

4.1. Формування базису стратегії зміцнення соціальної 

безпеки України 

 

В Україні впродовж всього періоду незалежності 

спостерігається тенденція до послаблення соціальної захищеності 

громадян, посилення просторово-структурних деформацій 

соціальної безпеки держави. Це обумовлено невисоким рівнем 

якості життя та соціальної захищеності громадян (зокрема 

малими трудовими доходами населення, посиленням його 

розшарування за рівнем доходів, міграції, а також соціально-

економічних ризиків прямої та опосередкованої дії, високим 

рівнем бідності та розбалансуванням продуктивної зайнятості), 

монополізацією та тінізацією економічних відносин, вкрай 

низьким використанням інтелектуально-кадрового та ресурсного 

потенціалу економічного розвитку територій.  

Натомість в економічно розвинених держава світу, зокрема 

ЄС, держава реалізує системну політику щодо конвергенції та 

вирівнювання соціально-економічного розвитку територій, 

зміцнюючи таким чином стан власної соціальної безпеки.  

Головними загрозами функціонування соціальної сфери та 

соціальної безпеки в Україні залишаються: негативні чинники 

макросередовища; неможливість забезпечення загальної 

доступності та належної якості основних соціальних благ; 

недостатність системи створення для працездатних громадян 

економічних умов отримання доходів; низька якість послуг у 

галузі охорони здоров’я, освіти, житлово-комунальній, 

культурно-дозвільній сферах; недостатність фінансування 

соціальної сфери, зниження видатків зведеного бюджету на 

охорону здоров’я, освіту, культуру, мистецтво, спорт та сферу 

обслуговування. В Україні досі відсутня належна нормативно-

правова база для забезпечення відповідного рівня якості 

соціальних послуг; існує низька ефективність механізму 
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управління їх якістю, диференціація обсягів та рівня їх надання; 

відсутні стандарти якості соціальних послуг.  

Не сприяють формуванню передумов соціального розвитку і 

безпеки низька конкурентоспроможність економіки, відсутність 

позитивних якісних структурних змін та інституціональних 

реформ, проблеми імпортозаміщення та розвитку реального 

сектору і приватного підприємництва. Очікується подальше 

ускладнення проблем соціально-економічного розвитку 

територій держави унаслідок політико-економічної та військової 

нестабільності.  

Зазначені проблеми значною мірою обумовлені не 

сформованістю в Україні системи соціальної безпеки, 

невідпрацьованістю стратегічних пріоритетів та оперативних 

заходів з подолання її головних ризиків і загроз, невідповідністю 

нормативно-правового забeзпeчeння у сфері державного 

регулювання соціальної бeзпeки. Досить повільно відбувається 

інтеграція національної економіки у європейське господарство, 

європейські принципи та стандарти не можуть бути адаптовані 

суб’єктами господарської діяльності, соціальні інституції 

неготові та не мають змоги в повній мірі контролювати якість 

трудового життя, стимулювати інтелектуальний розвиток 

суспільства.  

В Україні сформувалася тенденція, що регіональні органи 

державної влади та місцевого самоврядування позбавлені 

достатнього ресурсного потенціалу для реалізації ефективної 

самостійної політики соціально-економічного розвитку через 

істотне обмеження фінансових і адміністративних повноважень. 

Зокрема, протягом останніх років до 80,0 % регіонального 

бюджету складали трансферти з центрального бюджету, при 

тому, що часто сума податкових надходжень, мобілізованих на 

території регіону, перевищує величину фактичних бюджетних 

видатків.  

Певне згортання економічної активності, скорочення 

робочих місць і погіршення матеріального становища населення, 

що характерне для більшості регіонів України, проявляється у 

зменшенні обсягів виробництва і збуту продукції в окремих 

галузях базових видів економічної діяльності, а також зниженні 
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показників стану розвитку малого приватного підприємництва. 

Ділову активність населення стримують економічні (відсутність 

достатніх фінансово-інвестиційних ресурсів, обмеженість 

платоспроможного попиту, монополізованість ринків, 

економічний спад та погіршення ринкової кон’юнктури), 

соціальні та фахово-психологічні (пов’язані головним чином з 

непідготовленістю та неготовністю вести комерційну 

господарську діяльність) чинники. Наслідком їх впливу стала 

велика частка збиткових та недіючих суб’єктів підприємницької 

діяльності, зменшення зайнятості, низька соціальна захищеність 

та малий рівень оплати праці у секторі малого і середнього 

бізнесу, проблеми формування, розвитку та відтворення 

людського капіталу, зниження мотивації до підприємницької 

діяльності. 

Європейський досвід свідчить, що ефективним є лише 

комплексний підхід до вирішення окреслених проблем шляхом 

вирівнювання критичних деформацій соціальної безпеки. 

Зважаючи на окреслені критичні ризики у соціальній сфері, які не 

сприяють забезпеченню конвергенції системи соціальної безпеки 

України та ЄС, стратегічними напрямами та засобами активізації 

виконання вітчизняних реформ і перетворень в умовах 

європейської інтеграції мають стати: 

1) за погодженням з Міністерством юстиції та Урядовим 

офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби 

зміни до планів, подавати щокварталу до 10 числа наступного 

місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан 

виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань 

європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання 

та підготовки відповідних пропозицій. Запровадження 

статистичних стандартів ЄС може сприяти покращенню 

ефективності розробки та реалізації бюджетних програм 

соціального спрямування;  

2) з метою підвищення якості життя людини, протистояння 

спільним викликам, протидії дискримінації, збільшення кількості 

якісних робочих місць з гідними умовами праці, посилення 

гнучкості ринку й безпеки зайнятих осіб забезпечити підвищення 

ефективності послуг із працевлаштування відповідно до потреб 
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ринку праці, сприяння розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності та відповідальної ділової практики, зокрема 

такої, яка підтримується в рамках Глобального договору ООН від 

2000 року, Міжнародною організацією праці (МОП), 

Тристоронньою декларацією МОП щодо засад, що стосуються 

багатонаціональних корпорацій і соціальної політики. З метою 

реалізації Стратегії подолання бідності на період до 2020 року та 

Закону України «Про соціальні послуги» врахувати розширення 

повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування з питань організації надання 

соціальних послуг за місцем проживання осіб, які отримують такі 

послуги; 

3) з метою профілактики та боротьби з інфекційними 

захворюваннями забезпечити впровадження Міжнародних 

медико-санітарних правил (ММСП); співпрацювати відповідним 

чином з державами-учасниками Міжнародних медико-санітарних 

правил, в тому числі за допомогою сприяння здійсненню 

технічного співробітництва та матеріально-технічної підтримки, 

залучення фінансових ресурсів задля підтримки можливостей, 

необхідних відповідно до ММСП;  

4) задля втілення намірів про виконання вимог Угоди про 

асоціацію щодо доступності, безпеки і якості донорської крові 

забезпечити реалізацію Стратегії розвитку національної системи 

крові в Україні. За цим напрямом необхідно: створити 

високоспеціалізовану, вертикально інтегровану національну 

систему дорадчих комітетів під керівництвом Незалежного 

компетентного органу з інспектування (відповідно до вимог 

Директиви 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 

27.01.2003 року); 

5) з метою реалізації заходів щодо збереження ефективної 

зайнятості населення та зниження кількості примусово 

звільнених працівників Міністерству соціальної політики та 

Національному агентству зайнятості спільно з Конфедерацією 

вільних профспілок України розглянути можливість 

використання чотириденного робочого тижня для працівників 

малокваліфікованих професій (скорочення на 20,0 % робочого 

часу, дозволить зберегти 20,0 % персоналу) та дистанційної 
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роботи для представників маркетингу, реклами, PR, журналістів, 

перекладачів, креативних і ІT-спеціальностей, що дозволить 

знизити витрати на організацію робочого місця та задовольнить 

потреби у гнучккій зайнятості 25,0 % працівників означених 

спеціальностей; з метою легалізації «тіньової» зайнятості та 

підтримки конкурентоспроможності економічно активного 

населення на ринку праці міським районним центрам зайнятості 

слід запровадити практику проведення Європейських Форумів та 

консультацій; на законодавчому рівні прийняти блок законів про 

фінансово-банківську діяльність з метою підвищення 

стабільності і привабливості сектора формальної зайнятості та 

створення Банку покриття ризиків (страхового банку) для 

рефінансування, відшкодування відсотків бізнесу за 

користування валютою;  

6) у рамках співробітництва активізувати конвергенцію 

України та країн ЄС у галузі молодіжної політики та 

неформальної освіти для молоді через співпрацю та обмін 

досвідом, сприяти наданню допомоги молодим людям у набутті 

знань, навичок та вмінь за межами системи освіти, у тому числі, 

на основі волонтерства і визнавати цінність такого досвіду; в 

рамках реалізації Концепції Державної цільової соціальної 

програми «Молодь України» на 2016-2020 роки пришвидшити 

впровадження двох механізмів стимулювання зайнятості для 

молоді – «Ініціативи молодіжної зайнятості» та «Схеми гарантій 

для молоді» (на впровадження «Ініціативи молодіжної 

зайнятості» у перші два роки існування нового бюджету ЄС на 

2014-2020 роки ЄС виділено 6,0 млрд євро); продовжувати 

надавати специфічні послуги EURES (європейський портал 

професійної мобільності мережі з укомплектування), зокрема, 

реалізувати програму «Твоя перша EURES робота»; 

7) задля ефективної реалізації Концепції соціальної політики 

України до 2023 р. органам місцевого самоврядування слід 

розробити проект Дорожньої карти спільних дій соціальних 

партнерів – Сторін Угоди про асоціацію з подолання «зон 

соціальної несправедливості» у сфері праці, що дозволить 

зменшити диференціацію в рівнях оплати праці та знизить ризики 

виникнення тіньових схем оплати праці;  
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8) в рамках координації соціального забезпечення 

українських трудових мігрантів прискорити реалізацію вже 

існуючих двосторонніх угод з країнами, зокрема, країнами-

сусідами ЄС, керуючись принципами, закладеними в угодах про 

асоціацію; активізувати переговорний процес щодо укладення 

угод про соціальне та пенсійне забезпечення; ініціювати разом із 

зацікавленими країнами ЄС пошуки схем і розроблення програм 

циркулярної трудової міграції; поглибити європейське 

співробітництво, спрямоване на інтеграцію іммігрантів в 

українське суспільство, зокрема, реалізацію Плану заходів щодо 

інтеграції біженців до 2020 року; 

9) задля забезпечення співробітництва у сфері соціальної 

політики та рівних можливостей населення в рамках реалізації 

угоди про асоціацію продовжувати роботу з приведення 

законодавчої та нормативної бази України до стандартів ЄС: 

внести зміни до статті 31 Закону України «Про зайнятість 

населення» (щодо унормування громадських робіт); внести зміни 

зміни до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості 

інвалідів, щодо запровадження накопичувальної системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та 

єдиних принципів нарахування пенсій; прийняти Закони України 

«Про освіту» (у новій редакціїї) з урахування змін щодо визнання 

неформальної освіти); 

10) у рамках протидії гендерній напруженості у суспільстві 

та активізації державної політики забезпечення рівних 

можливостей для чоловіків та жінок ратифікувати Верховною 

Радою України Конвенції Ради Європи про запобігання, 

переслідування та ліквідацію насильства щодо жінок та 

домашнього насильства. Конвенція сприятиме прийняттю 

необхідних законодавчих та інших заходів для забезпечення 

жертвам доступу до послуг, що сприяють фізичному та 

психологічному відновленню після насильства через створення 

відповідних притулків для безпечного розміщення жертв; 

11) Кабінету Міністрів України затвердити Стратегії 

впровадження ґендерної рівності у сфері освіти «Освіта: 

ґендерний вимір – 2021», Державної соціальної програми 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 
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період до 2021 року та посилення контролю виконання і надання 

повної та якісної інформації центральними органами виконавчої 

влади щодо Плану заходів з реалізації Національної стратегії у 

сфері прав людини на період до 2020 року у частині забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Запропоновані стратегічні напрями державної політики 

протидії соціальним ризикам та засоби активізації виконання 

вітчизняних реформ і перетворень у суспільстві сприятимуть 

забезпеченню конвергенції системи соціальної безпеки України 

та ЄС в умовах європейської інтеграції (рис. 4.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Стратегічні напрями, інструменти та засоби державної 

політики конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС 
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Програма економічних реформ «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» 

передбачає зміну пріоритетів розвитку системи соціальної 

безпеки. Так, на відміну від Програми діяльності Уряду України 

«Назустріч людям», яка планувала формування громадянського 

суспільства на принципах гармонії інтересів окремого 

громадянина та держави; подолання бідності завдяки створенню 

економіко-правових умов для збільшення доходів населення, 

підвищення його економічної активності та зменшення 

розшарування за рівнем доходів; прискореного входження до 

світової економічної системи, програма економічних реформ 

спрямована на збереження та розвиток людського й соціального 

капіталу внаслідок підвищення ефективності й стабільності 

соціального захисту, поліпшення якості й доступності освіти та 

медичного обслуговування 140. 

Зазначені стратегічні цілі соціального розвитку засвідчують, 

що Україна вступила в період практичної реалізації завдань 

стратегії, яка має сформувати високорозвинену, соціальну за 

своєю суттю державу, здатну інтегруватися в світовий 

цивілізаційний процес.  

Варто додати, що на початку XXІ ст. у світі відбуваються 

кардинальні трансформації, що супроводжуються зміною 

геополітичних конфігурацій. Глобальна фінансово-економічна 

криза стала ще одним викликом світовій цивілізації, обумовила 

невизначеність перспектив глобальної та національних економік, 

прискорила пошук шляхів модернізації суспільних систем. Криза 

виявила глибинні вади глобальної економічної моделі, сприяла 

усвідомленню необхідності системних змін світового 

економічного і соціального рівня, посилення національної 

безпеки. 

Разом з тим, ані ухвалена вперше у 2007 р. Стратегія 

національної безпеки України, ані Стратегія національної безпеки 

«Україна у світі, що змінюється», затверджена Указом 

Президента України в 2012 р., не стали керівним документом для 

                                                           
140 

Програма економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 

ефективна держава». URL : http://document.ua/programa-ekonomichnih-reform-na-2010-2014-roki-zamozhne-susp-

doc45817.html. 
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практичної діяльності органів державної влади. Цьому завадили 

їхня зосередженість на досягненні короткострокових політичних і 

економічних цілей, нехтування ризиками стратегічного 

соціального розвитку регіонів і держави. 

Сьогодні й надалі пріоритетні напрями забезпечення 

соціальної складової національної безпеки зводяться до подолання 

диспропорцій у соціально-гуманітарній сфері внаслідок: 

 створення економічних і соціальних умов для підвищення 

рівня народжуваності та зниження рівня смертності, зменшення 

відтоку населення за кордон, повернення трудових мігрантів в 

Україну; 

 забезпечення відповідності національного ринку освітніх 

послуг перспективним потребам суспільства і держави у 

трудових ресурсах необхідної кваліфікації; 

 створення доступної, високоякісної та ефективної системи 

медичної допомоги, боротьби із соціально небезпечними 

захворюваннями, здійснення протиепідемічних заходів;  

 зниження рівня соціального та майнового розшарування 

населення, наближення системи соціальних гарантій до 

принципів і норм держав – членів ЄС; 

 подальшого реформування пенсійної системи, підвищення 

ефективності соціальних гарантій для найбільш уразливих верств 

населення; 

 ужиття заходів щодо запобігання та подолання 

бездомності, безпритульності; 

 запобігання поширенню пропаганди екстремізму, 

насильства, ксенофобії, релігійної нетерпимості, моральної 

розбещеності 141. 

Унаслідок ігнорування існуючих загроз розвитку ринку 

праці й зайнятості населення та ризиків недосконалості 

міграційної політики держави посилилися загрози соціальній 

безпеці, послабилася спроможність соціальної сфери, України 

забезпечувати належні стандарти та рівень життя населення. Не 

варто нехтувати і джерелами загроз соціальній безпеці, якими 

можуть стати такі фактори, як кризи світової й регіональних 
                                                           
141

 Стратегія національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється». URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/389/2012. 
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фінансово-банківських систем, посилення конкуренції в боротьбі 

за дефіцитні сировинні, енергетичні, водні та продовольчі 

ресурси, відставання в розвитку передових технологічних 

укладів, що підвищують стратегічні ризики залежності від зміни 

зовнішніх факторів. 

Такий стан справ змушує заново оцінити рівень і вплив 

загроз життєво важливим інтересам України, визначитися у 

стратегічних пріоритетах політики соціальної безпеки та 

напрямах удосконалення механізмів їхньої реалізації на основі 

єдності та дієздатності державної влади, налагодження взаємодії 

між Президентом України, урядом і парламентом, створення 

сприятливих умов для глибоких трансформацій усіх сфер 

суспільного життя. При цьому основним програмним 

документом має стати Стратегія соціальної безпеки держави, яка 

відповідно до законодавства визначатиме загальні принципи, 

пріоритетні цілі, завдання і механізми захисту життєво важливих 

інтересів особи, регіонів та держави загалом від зовнішніх і 

внутрішніх загроз.  

Розроблення Стратегії соціальної безпеки, політики та 

концепції її здійснення має спиратися на чіткі уявлення про 

небезпеки і загрози, з якими вона покликана мати справу. Серед 

негативних наслідків кризового стану українського суспільства 

перш за все варто виокремити небезпеку соціального вибуху. 

Специфіка сучасної соціально-економічної ситуації полягає в 

тому, що нині вже вирішені питання надання первинного 

імпульсу підприємницькій діяльності, що означає можливість 

отримання надвисоких прибутків, що компенсують ризик 

невизначеності. Відтак, настав період, коли необхідно 

вирішувати соціальні проблеми, враховуючи зміни соціального 

самопочуття суспільства, коли надмірна диференціація доходів 

стає бар’єром для входження в ринок заможних верств населення. 

За цих умов найважливішим сектором стає соціальна безпека 

суспільства, яка не лише пронизує інші види безпеки, а й має свої 

чітко окреслені межі. Отже, сучасне бачення Стратегії соціальної 

безпеки передбачає активне стимулювання і модернізацію 

соціальних структур та інститутів, пристосування їх до нових 

соціальних реалій життя. 
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Проведене дослідження дало змогу виявити основне коло 

актуальних загроз соціальній безпеці регіонального соціуму. У 

найзагальнішому вигляді це загрози, які виникають ззовні від 

інших сфер суспільного життя (насамперед економіки), і 

небезпеки, що зумовлені власне соціальною сферою, що мають 

зворотний вплив на соціум. Також стає очевидним, що зниження 

загрози для соціальної безпеки перш за все пов’язано з виходом з 

економічної кризи, продовження якої створює небезпеку 

соціальної катастрофи, а перехід до стадії економічного 

зростання означає нарощування соціальних ресурсів, розширення 

меж соціальної безпеки. 

Відтак, розроблення Стратегії соціальної безпеки 

забезпечить зниження рівня соціальної й майнової нерівності 

населення, стабілізацію його чисельності в середньостроковій 

перспективі, а в довгостроковій перспективі – докорінне 

поліпшення демографічної ситуації; доступність до сучасної 

освіти та охорони здоров’я; високу соціальну мобільність і 

підтримку соціально значущої трудової зайнятості; сприятиме 

підвищенню кваліфікації та якості трудового потенціалу, 

раціональній організації безпеки міграційних потоків. 

Стратегія соціальної безпеки України має бути розроблена 

відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки 

України», прийнятого Верховною Радою України 19.06.2003 р., 

№ 64-ІV; Стратегії національної безпеки України «Україна у 

світі, що змінюється», згідно з Указом Президента України від 

08.06.2012 р., № 389/2012; Національного плану дій на 2012 р. 

щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–

2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 

ефективна держава», затвердженого Указом Президента України 

від 12.03.2012 р., № 187/2012. Супутніми документами у розробці 

Стратегії мають бути: Концепція демографічного розвитку на 

2005–2015 рр., схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 08.10.2004 р., № 724-р; «Концепція 

загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і 

розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 р.», 

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

22.07.2009 р., № 851-р, проект Національної стратегії розвитку 
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освіти в Україні на 2012–2021 рр., «Концепція реформування 

системи соціальних послуг на період до 2014 р.», схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 р., 

№ 178; Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми подолання 

та запобігання бідності на період до 2015 року» від 31.08.2011 р., 

№ 1057; «Концепція державної міграційної політики», схвалена 

Указом Президента України від 30.05.2011 р., № 622/2011. 

Основною метою Стратегії соціальної безпеки є зниження 

соціальної напруги в державі внаслідок забезпечення ефективної 

діяльності державних, економічних, суспільних інститутів і 

соціальних спільнот. Головним чинником та основою реалізації 

стратегії є формування сприятливих умов для забезпечення 

інтересів громадян, суспільства і держави, подальшого поступу 

України як демократичної держави зі сталою та зрослою 

ринковою економікою, держави, що послуговується 

європейськими політичними й економічними цінностями, в якій 

декларується повага і захист прав і законних інтересів усіх 

територіальних громад, суспільних верств, етнічних груп. 

Реалізація Стратегії соціальної безпеки забезпечить 

принаймні чотири основних соціальних індикатори: запобігання 

виникненню ситуації соціального вибуху; недопущення 

деградації соціальної структури, як щодо її нівелювання, так і 

розвитку процесів поляризації, маргіналізації та люмпенізації; 

забезпечення стійкої соціальної структури за нормальної 

вертикальної і горизонтальної соціальної мобільності; підтримка 

адекватної системи ціннісних орієнтацій і, відповідно, культури 

громадської поведінки, у тому числі політичної та економічної. 

Стратегічними цілями політики соціальної безпеки України 

у середньостроковій перспективі є створення прийнятних 

зовнішніх і внутрішніх умов для реалізації соціальних інтересів 

України, ефективної системи забезпечення соціальної безпеки і 

зміцнення суспільних інститутів і соціальних спільнот.  

Схему взаємозв’язку між головною метою та стратегічними 

цілями гарантування соціальної безпеки України наведено на рис. 

4.2.  
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Рис. 4.2. Взаємозв’язок між головною метою та стратегічними 

цілями стратегії забезпечення соціальної безпеки України 

Головна мета: 

зниження соціальної напруги в державі внаслідок забезпечення ефективної 

діяльності державних, економічних, суспільних інститутів у напрямі захисту 

соціальних спільнот від зовнішніх та внутрішніх загроз 

запобігання виникненню ситуації соціального вибуху; недопущення деградації 

соціальної структури щодо нівелювання, так і розвитку процесів поляризації, 

маргіналізації та люмпенізації; забезпечення стійкої соціальної структури за 

нормальної вертикальної і горизонтальної соціальної мобільності; підтримка 

адекватної системи ціннісних орієнтацій і, відповідно, культури громадської 

поведінки, у тому числі політичної та економічної 

Оперативна ціль 1: 

безпека відтворення 

населення та 

трудового потенціалу 

забезпечення здоров’я населення; демографічний розвиток; зростання 

освіченості, моральних, духовних і культурних цінностей, підтримка 

соціально вразливих груп населення; зміцнення інституту сім’ї; розвиток 

інститутів громадянського суспільства; забезпечення прав і свобод 

громадян, свободи пересування та вільного вибору місця проживання 

Оперативна ціль 2: 

 

безпека соціальної 

сфери 

Оперативна ціль 3: 
 

безпека ринку праці 

та зайнятості 

населення 

Оперативна ціль 4: 

 

міграційна безпека 

– створення 

безпечних 

економічних і 

соціальних умов для 

підвищення рівня 

народжуваності та 

зниження рівня 

смертності; 

– зростання трудових 

доходів, подолання 

бідності працюючого  

населення; 

– формування 

сприятливого 

соціально-психо-

логічного клімату та 

позитивної суспільної 

налаштованості на 
сімейні цінності; 

– зниження рівня 

соціального та 

майнового 

розшарування 

населення 

– забезпечення 

відповідності 

національного ринку 

освітніх послуг 

перспективним 

потребам суспільства 

і держави у трудових 

ресурсах необхідної 

кваліфікації; 

– створення 

доступної, 

високоякісної та 

ефективної системи 

медичної допомоги, 

боротьби із соціально 

небезпечними 

захворюваннями, 

здійснення 

протиепідемічних 

заходів; 

– наближення 

системи соціальних 

гарантій до принципів 

і норм держав – 

членів ЄС 

– підвищення 

продуктивності праці; 

– створення правових, 

економічних та 

інституційних умов 

для підвищення 

ефективності 

зайнятості населення; 

– стратегічна 

реструктуризація 

зайнятості; 

– поєднання активної 

та пасивної політики 

зайнятості;  

– підвищення частки 

заробітної плати у 

собівартості 

продукції; 

– вдосконалення 

нормативно-правової 

бази у сфері 

легалізації зайнятості 

населення 

– удосконалення 

законодавства щодо 

внутрішньої і 

зовнішньої трудової 

міграції громадян 

України, в’їзду 

іноземців та осіб без 

громадянства в 

Україну, виїзду їх з 

України і транзитного 

проїзду через її 

територію, а також у 

сфері боротьби з 

нелегальною 

міграцією; 

– стимулювання 

мігрантів до 

раціонального 

територіального 

розміщення з 

урахуванням 

соціально-

економічної та 

демографічної 

ситуації 
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Наведена вище схема засвідчує взаємозв’язки між головною 

метою та стратегічними цілями гарантування соціальної безпеки, 

які охоплюють безпеку відтворення населення та розвитку 

трудового потенціалу, безпеки соціальної та міграційної сфери, 

безпеки ринку праці та зайнятості населення. Необхідно 

зауважити, що лише реалізація згаданих оперативних цілей дасть 

змогу досягнути головної мети соціальної безпеки – зниження 

соціальної напруги в державі завдяки забезпеченню ефективної 

діяльності державних, економічних, суспільних інститутів у 

напрямі захисту соціальних спільнот від зовнішніх та внутрішніх 

загроз. 

Відтак, стратегія соціальної безпеки України на першому 

етапі має оперативну ціль – розроблення стратегії безпеки 

відтворення населення та трудового потенціалу – метою якої є 

забезпечення економічних передумов уповільнення процесів 

депопуляції та поліпшення якості населення; вдосконалення 

основних напрямів демографічної політики, спрямованої на 

зменшення депопуляції населення України; вдосконалення 

законодавчої бази України стосовно демографічного розвитку та 

демографічної безпеки держави. 

Головними завданнями реалізації стратегії є: сприяння 

всебічному розвитку сім’ї, створення соціально-економічних 

передумов для її повноцінного функціонування, задоволення і 

відтворення потреби сім’ї в дітях; формування сприятливого 

соціально-психологічного клімату та позитивної суспільної 

налаштованості на сімейні цінності; збереження та поліпшення 

стану здоров’я населення, подовження періоду здорового життя; 

зниження передчасної смертності й підвищення середньої 

тривалості життя шляхом створення цілісної суспільної системи 

захисту життя і здоров’я населення; формування суспільної 

налаштованості на пріоритет здорового способу життя, 

соціальної та особистісної мотивації до збереження та зміцнення 

здоров’я; створення організаційно-правових та соціально-

економічних умов для комплексного повноцінного формування 

трудового потенціалу. 

Механізм реалізації стратегії безпеки відтворення населення 

та трудового потенціалу забезпечується завдяки: 
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– реформуванню системи оплати праці з метою досягнення 

рівня, що гарантує адекватні соціальні стандарти існування, 

якісне утримання і виховання дітей; 

– впровадженню нових технологій щодо профілактики 

дорослої та дитячої інвалідності, збереженню системи 

оздоровлення дітей на базі санаторіїв, профілакторіїв, дитячих 

оздоровчих закладів тощо; 

– фінансуванню у повному обсязі виконання державних 

програм з охорони здоров’я;  

– поетапному збільшенню обсягів фінансування видатків на 

охорону здоров’я за одночасної реструктуризації системи 

медичної допомоги, у тому числі системи управління, 

перенесення акцентів у медичному обслуговуванні на первинний 

рівень; 

– посиленню державної фінансової підтримки 

самооздоровлення соціально вразливих категорій населення; 

– формуванню сприятливих економічних та 

адміністративно-організаційних умов для систематичного 

відновлення здоров’я працівників, передовсім зайнятих на 

важких роботах та роботах зі шкідливими і небезпечними 

умовами праці; 

– підвищенню громадської безпеки (забезпечення 

громадського порядку, боротьба зі злочинністю, захист громадян 

від протиправних посягань); 

– розробленню комплексних програм, спрямованих на 

профілактику найбільш поширених хронічних захворювань, а 

також тютюнопаління і зловживання алкоголем та їх негативних 

наслідків;  

– посиленню боротьби з наркоманією та проституцією; 

– сприянню розвиткові масової фізичної культури та спорту; 

розширенню доступу дітей до фізкультурно-спортивних і 

оздоровчих закладів, молодіжних клубів з метою створення 

належних умов для зміцнення їх фізичного, психічного здоров’я 

та соціального благополуччя.  

Оперативна ціль – безпека соціальної сфери – передбачає 

розроблення стратегії безпеки соціальної сфери, мета якої 

полягає у гармонійному формуванні та створенні безпечного та 
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якісного середовища проживання особистості на основі розвитку 

освіти, культури, науки, впровадження здорового способу життя, 

забезпечення необхідних житлових і побутових умов. Головними 

завданнями реалізації стратегії є:  

 вдосконалення системи розвитку освіти, закладів культури 

і науки;  

 підвищення доступності якісної конкурентоспроможної 

освіти для громадян України відповідно до вимог інноваційного 

сталого розвитку суспільства, економіки, кожного громадянина;  

 забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її 

індивідуальними здібностями й потребами на основі навчання 

упродовж життя; 

 реформування системи освіти згідно з філософією 

«людиноцентризму» як стратегії національної освіти;  

 забезпечення відповідності національного ринку освітніх 

послуг перспективним потребам суспільства і держави у 

трудових ресурсах необхідної кваліфікації;  

 створення доступної, високоякісної та ефективної системи 

медичної допомоги, боротьби із соціально небезпечними 

захворюваннями, здійснення протиепідемічних заходів;  

 зниження рівня соціального та майнового розшарування 

населення, наближення системи соціальних гарантій до 

принципів і норм держав – членів ЄС;  

 подальше реформування пенсійної системи, підвищення 

ефективності соціальних гарантій для найбільш уразливих верств 

населення;  

 ужиття заходів щодо запобігання та подолання 

бездомності, безпритульності;  

 запобігання поширенню пропаганди екстремізму, 

насильства, ксенофобії, релігійної нетерпимості, моральної 

розбещеності.  

Механізм реалізації стратегії безпеки соціальної сфери 

забезпечується внаслідок: 

– внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

включення видатків на дошкільну та позашкільну освіту до 

переліку тих, які здійснюються з місцевих бюджетів різних рівнів 
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і враховуються під час формування міжбюджетних трансфертів; 

розвиток альтернативних моделей організації освіти, 

запровадження коригуючих коефіцієнтів для визначення 

нормативів фінансування малокомплектних шкіл; зменшення 

нормативів наповнюваності класів і груп тощо; сприяння 

розбудові мережі дошкільних навчальних закладів різних форм 

власності для задоволення потреб громадян у здобутті 

обов’язкової дошкільної освіти дітьми, які досягли п’ятирічного 

віку;  

– створення правових та економічних механізмів 

стимулювання роботодавців та інвесторів щодо їхньої участі у 

зміцненні навчально-матеріальної бази системи освіти, розвитку 

професійно-технічних і вищих навчальних закладів та 

відновленні трудових ресурсів країни;  

– збереження, відновлення та примноження житлового 

фонду; створення фонду соціального житла; поліпшення якості та 

рівня благоустрою житла; розвиток комунального господарства, 

засобів транспорту і зв’язку; забезпечення нормальних умов 

життя в населених пунктах (газифікація, телефонізація), що не 

мають постійно діючих комунікацій з основною територією 

країни; розвиток дієвих та привабливих умов для кредитування 

стосовно придбання житла; 

– формування системи якісних соціальних послуг, яка б 

відповідала потребам різних груп населення, передусім людей, 

які опинилися у складних життєвих обставинах, шляхом 

модернізації існуючих і запровадження нових соціальних послуг; 

удосконалення управління державними видатками на соціальні 

послуги з метою їх раціонального використання; упровадження 

механізму, який стимулює надавачів соціальних послуг до 

постійного підвищення рівня якості таких послуг; 

– створення ефективної реально діючої системи соціальної 

безпеки та соціального захисту населення від соціальних ризиків 

та загроз; розроблення та прийняття Закону України «Про основи 

соціальної безпеки в Україні»; вдосконалення системи пенсійного 

забезпечення та реформування системи соціального страхування; 

здійснення реального соціального захисту сім’ї, материнства, 

молоді, інвалідів та інших слабозахищених верств населення;  
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– поетапного збільшення обсягів фінансування видатків на 

охорону здоров’я за одночасної реструктуризації системи 

медичної допомоги, у тому числі системи управління, 

перенесення акцентів у медичному обслуговуванні на первинний 

рівень; створення умов для розвитку медичної сфери; 

удосконалення системи невідкладної медичної допомоги з метою 

наближення її до світових стандартів, розвитку інституту 

сімейного лікаря; вдосконалення адресної дотації для пільгового 

забезпечення ліками громадян за соціально-медичними 

показниками; ефективного використання баз санаторно-

курортного оздоровлення; впровадження державних соціальних 

стандартів у сфері охорони здоров’я та дотримання 

гарантованого рівня державної безоплатної медичної допомоги; 

розроблення та прийняття Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування»; 

– забезпечення стабільного фінансування закладів 

соціальної інфраструктури і підвищення ефективності їх 

використання, а також відповідності обсягів фінансування рівню 

державних соціальних стандартів і гарантій при одночасному 

реформуванні системи управління галузями соціальної сфери та 

впровадженні ефективних соціальних технологій.  

Розроблення стратегії безпеки ринку праці та зайнятості 

населення є оперативною ціллю «безпека ринку праці та 

зайнятості населення», яка на меті інституціалізацію ринку праці, 

зниження соціальних витрат, передусім на основі зниження 

міграційних інтенцій, підвищення рівня кваліфікації й 

професійного розвитку робочої та створення передумов для 

довгострокової макроекономічної стабілізації. До основних 

завдань стратегії варто віднести:  

 удосконалення структури зайнятості;  

 створення нових високотехнологічних робочих місць;  

 удосконалення системи оплати та нормування праці;  

 посилення мотивації населення до укладення трудових 

договорів, сприяння продуктивній зайнятості населення з 

орієнтацією на інноваційну модель розвитку виробництва;  
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 підтримку підприємницької ініціативи громадян і розвитку 

МСП, самостійної зайнятості населення;  

 впровадження міжнародних стандартів щодо умов та 

охорони праці на виробництві;  

 забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційної 

структури робочої сили потребам ринку праці;  

 забезпечення можливостей накопичення та мобільності 

кваліфікацій;  

 збільшення доступу до зайнятості осіб, менш 

конкурентоспроможних на ринку праці;  

 обов’язковість виконання колективних договорів. 

Механізм реалізації стратегії безпеки ринку праці та 

зайнятості населення має передбачати: 

 забезпечення зростання реальної заробітної плати; 

державні гарантії оплати праці, поступове підвищення рівня 

мінімальної заробітної плати; зменшення фіскального 

навантаження на фонд заробітної плати; недопущення 

погіршення фінансового стану працівників шляхом зниження 

гарантій, передбачених угодою більш високого рівня, або 

законодавством; індексацію заробітної плати; подолання значних 

міжгалузевих диференціацій рівнів оплати праці завдяки 

ефективній антимонопольній політиці; пільгове оподаткування 

частини прибутку, що спрямовується на розвиток персоналу; 

 більш широку участь регіонів у регулюванні ринку праці, 

розмежування повноважень державних та регіональних органів 

виконавчої влади на загальнодержавному рівні доцільно 

визначати нормативно-правове регулювання, стратегічне 

планування, контроль та нагляд за здійсненням органами 

виконавчої влади повноважень, а також встановлювати 

професійні стандарти, мінімальний та максимальний розмір 

допомоги з безробіття, перелік професій, за якими здійснюються 

професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації із 

залученням органів державної служи зайнятості; 

 органам місцевої влади та місцевого самоврядування 

забезпечувати моніторинг ситуації на ринку праці, розроблення 

прогнозу попиту та пропозиції на ринку праці стосовно 
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професійно-кваліфікаційних груп; спираючись на результати 

моніторингу на державному та регіональному рівнях, створювати 

державні та регіональні прогнози попиту та пропозиції щодо 

професійно-кваліфікаційних груп, уточнювати стратегії та плани 

розвитку професійної освіти, пріоритети та плани в галузі 

регулювання ринку праці, планувати залучення іноземних 

фахівців;  

 регулювання розподілу трудових ресурсів, створення та 

реалізацію програм підвищення територіальної мобільності 

робочої сили, регулювання залучення та використання іноземної 

робочої сили; формування та реалізацію програм з інформування 

населення щодо ситуації на ринку праці, професійної орієнтації 

молоді, здійснення проектів, що спрямовані на популяризацію 

робітничих професій; 

 забезпечити вивчення базовими центрами зайнятості 

кон’юнктури ринку професій та спеціальностей під час 

проведення заходів щодо професійної підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації безробітних; передбачити чітку 

визначеність у державних та регіональних програмах зайнятості 

населення обсягів, джерел фінансування та результативних 

показників, яких необхідно досягти; 

 спростити доступ громадян до регіональних ринків житла, 

для цього використовувати можливості іпотечного кредитування 

та розвивати регіональні житлові програми за безпосередньою 

участю роботодавців; поширити сприяння безробітним 

громадянам та членам їх родин щодо переселення до 

трудодефіцитних регіонів, зокрема сільської місцевості, 

встановити перелік витрат, що відшкодовуються, та розмір 

фінансової допомоги родинам, що переїжджають; 

 розширювати регіональну конкуренцію у сфері надання 

послуг із сприяння зайнятості населення та координації 

діяльності державних органів служби зайнятості населення; 

брати участь у формуванні єдиного інформаційного простору в 

сфері забезпечення зайнятості населення, затвердити стандарти 

якості послуг зі сприяння зайнятості населення; 
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 розробити механізми закріплення диверсифікації трудових 

відносин у законодавстві, зокрема, передбачити законодавче 

регулювання фактично існуючих інноваційних типів трудових 

контрактів, легалізації новітніх форм нетипової зайнятості, що 

розповсюджена в світі, таких як лізинг робочої сили, робота за 

викликом, впровадження гнучких форм зайнятості з метою 

вирішення проблем безробіття та пошуку нових джерел робочої 

сили та оптимізації її використання; 

 вдосконалення системи зв’язків між трудовими 

колективами, професійними союзами, роботодавцями та 

державою, органами місцевого самоврядування, їхніми 

представниками і спільно утвореними органами, що виявляються 

у взаємних консультаціях, переговорах і примиренних 

процедурах, які ґрунтуються на принципах багаторівневого 

співробітництва, добровільного і рівноправного партнерства; 

підвищення ролі трудового колективу при вирішені питань 

власності чи перепрофілюванні підприємства; обов’язковість 

виконання колективних договорів; надання можливості 

проведення соціальної експертизи прийнятих рішень, які мають 

соціальне спрямування; підвищення ефективності діяльності 

органів нагляду за додержанням вимог законодавства про працю 

шляхом створення інтегрованої Інспекції праці, підпорядкованої 

Міністерству соціальної політики України; 

 укладання з країнами загальноєвропейського ринку праці 

міждержавних угод про взаємний доступ на ринки праці, 

працевлаштування; імплементація європейських норм 

соціального захисту працівників; ратифікація Європейської 

соціальної хартії; проведення виваженої імміграційної політики 

участь в європейській програмі сприяння працевлаштуванню в 

межах ЄС «EURES». 

Важливою стратегічною ціллю гарантування соціальної 

безпеки України є оперативна ціль «міграційна безпека», яка 

передбачає розроблення стратегії міграційної безпеки. Метою 

останньої є створення умов для сталого демографічного та 

соціально-економічного розвитку держави, підвищення рівня 

національної безпеки шляхом запобігання виникненню 

неконтрольованих міграційних процесів та ліквідації їх наслідків. 
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Стратегічними завданнями у сфері міграційної безпеки є: 

удосконалення законодавства щодо внутрішньої й зовнішньої 

трудової міграції громадян України, в’їзду іноземців та осіб без 

громадянства в Україну, виїзду їх з України і транзитного проїзду 

крізь її територію, а також у сфері боротьби з нелегальною 

міграцією; створення для громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства, які на законних підставах проживають або 

тимчасово перебувають на території України, умов для свободи 

пересування, вільного вибору місця проживання, а також 

вільного залишення території України (за винятком обмежень, 

що передбачені законом); стимулювання мігрантів до 

раціонального територіального розміщення з урахуванням 

соціально-економічної та демографічної ситуації в регіонах; 

посилення соціального та правового захисту громадян України, 

які працюють за кордоном, у тому числі шляхом активізації 

міжнародного співробітництва, укладення міжнародних 

договорів, що стосуються питань захисту прав трудових 

мігрантів, створення сприятливих умов для перетину трудовими 

мігрантами з України державних кордонів та перебування таких 

осіб у державі працевлаштування; протидія торгівлі людьми, 

забезпечення захисту громадян України за кордоном, а також 

іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території 

України, що постраждали від торгівлі людьми.  

Відтак, основними механізмами реалізації стратегії 

міграційної безпеки є: 

– створення умов для мінімізації неврегульованої зовнішньої 

трудової міграції громадян України; забезпечення ефективного 

державного регулювання ринку праці з метою збалансування 

попиту та пропозиції робочої сили на внутрішньому ринку;  

– стимулювання імміграційних потоків в Україну залежно 

від інвестиційних, наукових та культурних потреб держави, 

створення сприятливих умов для повернення в Україну діячів 

науки та культури, кваліфікованих спеціалістів і робітників, 

гостра потреба в яких є відчутною для національної економіки, їх 

інтеграції в українське суспільство; розроблення державної та 

місцевих (для регіонів з особливо інтенсивною трудовою 

міграцією за кордон) програм і відповідних заходів, спрямованих 
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на заохочення повернення мігрантів на батьківщину, створення 

нових робочих місць, розвиток малого бізнесу, в тому числі й за 

рахунок коштів, зароблених громадянами за кордоном; залучення 

країн – реципієнтів української робочої сили до формування 

програм повернення та реінтеграції, вирішення на міжнародному 

рівні питання щодо спрямування на ці цілі зарубіжної технічної 

допомоги та кредитів; 

– забезпечення легальних можливостей працевлаштування 

українців за кордоном шляхом укладання відповідних 

двосторонніх та багатосторонніх угод, забезпечення 

законодавчих механізмів їх реалізації, постійного контролю за їх 

виконанням; укладення двосторонніх угод щодо соціального та 

пенсійного страхування, результативність яких для мігрантів, 

вочевидь, є більшою, ніж угода про працевлаштування; державна 

підтримка ліцензованих приватних агенцій, які займаються 

посередництвом і є нині фактично єдиними організаціями, що 

забезпечують легальний виїзд українців на роботу за кордон; 

– посилення відповідальності за правопорушення, пов’язані 

з нелегальною міграцією, та внесення в установленому порядку 

відповідних законодавчих пропозицій; розроблення і виконання 

плану заходів щодо протидії різним формам торгівлі людьми та 

надання допомоги особам, зокрема жінкам і дітям, які стали її 

жертвами; підвищення ефективності прикордонного та 

внутрішнього міграційного контролю; залучення коштів 

міжнародних організацій для вирішення питань, пов’язаних із 

незаконною міграцією. 

Реалізація такої системи стратегічних пріоритетів соціальної 

безпеки України сприятиме: удосконаленню системи державного 

та регіонального соціального управління та підвищенню його 

ефективності; підвищення рівня та якості життя населення, 

створенню умов формування середнього класу та подолання 

бідності; протистоянню різкому розшаруванню суспільства за 

рівнем доходів, майновим і соціальним становищем, формуванню 

солідарної соціальної структури суспільства; підвищенню рівня 

здоров’я населення, поліпшенню системи його охорони, 

зміцненню генофонду українського народу; розв’язанню 

демографічних проблем; протистоянню руйнуванню людського, 
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трудового та інтелектуального потенціалу, забезпеченню їх 

розвитку; посиленню мотивів і стимулів до соціальної та 

інноваційної активності людей, до трудової та підприємницької 

діяльності, удосконаленню соціально-трудових відносин; 

здійсненню ефективної державної регіональної соціальної 

політики, поступовій її децентралізації, подоланню значної 

диференціації соціального розвитку регіонів; реформуванню 

соціального забезпечення та соціального страхування, наданню 

адресної державної підтримки незахищеним верствам населення; 

збереженню й розвиткові соціальної інфраструктури, всебічному 

розширенню сфери обслуговування та житлового забезпечення, 

гуманітарної сфери – освіти, науки, культури, охорони здоров’я 

населення, фізичної культури і спорту, відпочинку та туризму; 

гарантуванню екологічної безпеки; створенню сприятливих умов 

для підтримки сім’ї, жінок, дітей та молоді; збалансуванню 

взаємодії органів влади, суспільства і людини; створенню умов 

для соціальної інтеграції України до європейських та 

міжнародних соціальних систем. 

 

 

4.2. Обґрунтування елементів стратегії державної 

політики формування системи соціальної безпеки України 

 

Реалізація державної політики у кожній сфері 

життєдіяльності суспільства, а тим більше під час управління 

складними соціально-економічними системами, має 

здійснюватися у відповідності до детально опрацьованого 

стратегічного плану заходів та дій. Тільки таким чином 

забезпечується єдине стратегічне бачення мети і цільових 

орієнтирів регулювання, шляхів, логіки, етапності та відповідної 

траєкторії «руху», якій передбачається слідувати для отримання 

запланованих результатів. 

Додатковим аргументом на користь об’єктивного висновку 

відносно безальтернативності та критичної необхідності 

застосування стратегічного управління, зокрема планування, є те, 

що формування якісної і ефективної системи соціальної сфери є 

процесом, по-перше, довгостроковим та, по-друге, постійним. 
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Відповідно, довгострокове планування реалізується на основі 

досягнення проміжних цілей. Стратегія визначається головною 

ціллю та проміжними завданнями, які дозволяють досягнути 

головної мети. Саме цілі, які визначають стратегічний план, 

називають стратегічними. Стратегія також визначає скільки 

необхідно та звідки взяти ресурси для досягнення цілей і як їх 

якісно та раціонально розподілити.  

Відтак, обґрунтування елементів стратегії має важливе 

значення та визначальну роль в контексті планування і реалізації 

ефективної та дієвої політики державного регулювання в 

контексті формування якісної і стабільної системи соціальної 

сфери. 

Потрібно звернути увагу й на такий аспект, що стратегія 

передбачає довгостроковий горизонт стратегічного планування і 

її мета здебільшого досягається з плином відносно тривалого 

періоду часу. З огляду на це, її положення мають бути всебічно 

проаналізованими і виваженими, детально обговореними і 

схваленими всіма суб’єктами, що здійснюють як безпосереднє, 

так і мають опосередковане відношення до управління 

державною політикою у сфері соціальної політики. Відомо, що 

інструментом вирішення цього завдання є розробка концепції 

державної політики, в якій визначаються ключові положення 

подальшої стратегії – її мета, стратегічні та операційні цілі, базові 

суб’єкти, стратегічна етапність і послідовність, фінансово-

ресурсне забезпечення. Власне, концепція є системою поглядів 

або ж розуміння явищ і процесів, єдиного визначального задуму, 

якого планується досягти. 

Головне призначення концепції полягає в інтеграції певного 

масиву знань у прагненні використовувати його для пояснення, 

обговорення і в підсумку – обґрунтування базових положень 

стратегії державного регулювання. Проходячи через горнило 

перевірки фактами, концепція (а точніше – стратегічні положення 

державної політики) уточнюється як за змістом, так і з погляду її 

пізнавальних меж.  

Зважаючи на викладені аргументи ієрархічну структуру 

стратегічних планових документів системної державної 

соціальної політики можна представити як на рис. 4.3.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис. 4.3. Ієрархічна структура стратегічних планових документів 

формування в Україні системи соціальної безпеки 

 

Об’єктивною перевагою такого підходу є, по-перше, 

витримання стратегічної послідовності в процесі планування і 

програмування державної соціальної політики; по-друге, її 

системність і комплексність; по-третє, належна просторово-

галузева поширеність і збалансованість, чого на сьогодні бракує 

вітчизняному державному регулюванню практично у всіх сферах 

суспільного та соціально-економічного життя і що призвело до 

наростання критично гострих і загрозливих для національної 

безпеки України соціальних дисбалансів з-поміж промислових та 

менш економічно розвинених регіонів, обласних центрів і 

віддалених територій, міських та сільських поселень. 

Позаяк, потрібно розуміти, що концепція державної 

соціальної політики визначає базисні засади стратегії формування 

в Україні системи соціальної сфери. Відповідно, її положення 

мають бути узгоджені всіма зацікавленими суб’єктами в 

контексті інституційної, функціональної та ресурсної площин, 

управлінського інструментарію, а також розроблена методика та 

здійснений попередній моніторинг і оцінювання прогнозного 

впливу на соціальний розвиток держави. На наступному етапі 

Стратегія формування системи соціальної безпеки 

Функціональні стратегії за напрямами та сферами соціальної політики 

Концепція державної політики формування системи соціальної безпеки 

Програми державної соціальної політики за соціальними функціонально-

структурними напрямами 

Стратегії та програми соціальної 

безпеки на місцевому рівні 
Функціональні документи 

планування і програмування 

соціального розвитку та безпеки 
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нормативно-методичне забезпечення моніторингу реалізації 

державної політики в аналізованій сфері знайде своє логічне 

продовження у структурі стратегії формування системи 

соціальної сфери України.  

Наголосимо на тому, що як в концепції, так і в стратегії 

державної політики формування системи соціальної сфери 

ключовими вихідними положеннями слугують генеральна мета 

та стратегічні цілі. Щодо мети державної політики, зокрема в 

соціальній сфері, особливістю якої є охоплення доволі розлогого 

комплексу напрямів та сфер, то апріорі при її обранні мають 

дотримуватися принципи стратегічного соціально-економічного 

характеру, спільності ідеї розвитку кожної з сфер соціальної 

системи, а також узгодженості заради формування єдиного 

вектору соціального, а надалі – економічного розвитку держави, 

посилення базових параметрів національної безпеки України. 

Іншими словами, це має бути системне завдання, яке поєднує всі 

складові соціальної сфери держави заради сталого 

довгострокового розвитку нації. 

Так, існує лише один глобальний стратегічний пріоритет, що 

здатен відповідати таким критеріям. Це розвиток людського 

капіталу. Відповідно, саме розвиток людського капіталу має 

стати метою стратегії формування в Україні системи соціальної 

сфери. 

Одразу зауважимо, що на сучасному етапі як соціально-

економічного поступу, так і розвитку економічної думки 

категорії, пов’язані з кадровим, людським, соціальним та 

дотичними до них капіталом набули особливого поширення та 

вивчення. Це закономірно і така тенденція, скоріше за все, має дві 

причини. Перша полягає в тому, що за будь-яких обставин 

(навіть усупереч все більш широкому застосуванню і 

впровадженню в господарські процеси «штучного інтелекту») 

людина залишається головним суб’єктом управління. Друга 

обумовлена гіперактивною глобалізацією з все більшим ухилом 

на застосування інформаційних технологій і, відповідно, фактор 

людського інтелекту потенційно превалює над матеріальними 

активами і цінностями. 

Міра розвитку і реалізації людського капіталу вважається 
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ключовою конкурентною перевагою держави в системі 

міжнародного поділу праці. З огляду на це, ключовим 

стратегічним пріоритетом системної соціальної політики має 

стати розвиток людського капіталу включно на засадах 

підвищення рівня якості життя населення. При цьому наголосимо 

як на прямому, так і на оберненому зв’язку: реалізація людського 

капіталу – шлях до зміцнення конкурентоспроможності 

національного господарства; тільки конкурентоспроможна 

економіка здатна забезпечити високу якість життя. Такі 

взаємозв’язки висувають на перший план питання ефективного 

управління інвестиційним та ресурсним забезпеченням таких 

базових чинників людського капіталу, як освіта, наука, охорона 

здоров’я тощо.  

Державна політика формування та ефективного 

використання людського капіталу має бути системною і 

комплексною та спрямовуватися на модернізацію всіх без 

виключення сегментів та секторів соціальної системи країни, що 

в підсумку забезпечить належний рівень здоров’я нації та 

громадян держави, високий рівень їх фізичного здоров’я та 

інтелектуальних здатностей, зменшення чинників ризику хвороб, 

розширення загального усвідомлення ролі фізичної активності, 

максимальне покриття ризиків і загроз в аналізованій сфері 

інструментами соціального страхування і соціальної політики 

держави.   

Разом із тим, попри наявність багаточисельних досліджень з 

проблем людського капіталу та потенціалу на різних рівнях 

системної ієрархії управління можна з упевненістю 

стверджувати, що категорії, якими оперують науковці, ще не 

стали утвердженими і єдиновизнаними. З позиції ж формування 

системи соціальної сфери, то доречно вести мову про розвиток 

людського капіталу як категорії макроекономічного рівня, 

орієнтованої, в контексті системної і комплексної державної 

соціальної політики, на зміцнення конкурентоспроможності 

кадрового потенціалу та покращення якості соціального 

середовища (рис. 4.4). Відповідно, об’єктами регулювання стають 

середньо- та довгострокові цілі, пріоритети та ключові напрями 

демографічної політики, політики модернізації систем охорони 
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здоров’я і базової освіти, розвитку пенсійної сфери та соціальної 

допомоги, відродження культури, формування ефективного 

ринку праці, якісної житлової політики. 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

Рис. 4.4. Мета стратегії формування в Україні системи соціальної безпеки 

та її базисні компоненти 

 

З іншої сторони, ці процеси потребують так званого «бек 

ґраунду» у вигляді забезпечення комфортного і безпечного 

соціального середовища у т. ч. з процесами пов’язаними зі 

зниженням рівня злочинності, підвищенням дієвості та 

ефективності систем захисту населення від надзвичайних 

ситуацій природного і техногенного характеру, соціальним 

регламентуванням, соціальним страхуванням і т. ін. 

Таким чином, макроекономічний аспект розвитку людського 

капіталу фокусується у напрямі створення середовища і умов для 

народження та розвитку людини, якості її життя та праці, 

формування і реалізації потенціалу в суспільному середовищі, 

чому сприяє і що визначається якісним функціонуванням системи 

соціальної сфери держави. 

Важливо звернути увагу на те, що існує низка методичних 

підходів до оцінювання людського капіталу держави, які можуть 

закладатися в основу методики моніторингу в рамках відповідної 

стратегії державної політики. До прикладу, це індекс розвитку 

людського капіталу, який на постійній основі аналізується і 

щорічно публікується Програмою розвитку Організації 

Об’єднаних Націй. Його вибірка охоплює 187 країн, які є 

Мета державної політики:  

 

«Системний розвиток людського капіталу» 

 Посилення конкурентоспроможності 

кадрового потенціалу, інтелектуально-

кадрового ресурсу та соціальних секторів 

національного господарства 

Базисні компоненти мети: 

 Покращення якості 

соціального середовища та 

умов проживання людей 
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членами ООН, а також Гонконг, Спеціальний адміністративний 

округ Китаю та Окуповані Палестинські Території. Основу 

Індексу складають три показники: (а) середня очікувана 

тривалість життя в країні, (б) рівень освіченості дорослого 

населення, та частка тих, хто отримує освіту у початкових, 

середніх та вищих навчальних закладах, а також (в) внутрішній 

валовий продукт (ВВП) країни. 

Одночасно вкажемо й на дискусійність такого підходу, адже 

перших два показники скоріше характеризують наслідки якості 

соціальної системи держави, а третій – результат використання 

людського капіталу. Так, вище прикладне значення мала б 

методика, яка б передбачала дві компоненти аналізу – (1) стан 

формування та (2) стан використання людського капіталу 

держави з подальшим компаративним та факторним аналізом 

міри і причин відхилення. 

Також додамо, що більшість результатів досліджень у сфері 

людського капіталу зводяться до його характеристики як певної 

величини населення держави, здатної здійснювати економічну 

активність та діяльність в якості прийняття участі у створенні 

сукупного продукту шляхом відповідного виступу робочою 

силою, носіями підприємницьких та творчих здібностей. При 

цьому головний фактор та умова – якість функціонування 

системи соціальної сфери держави, від чого залежить виконання 

завдань на стику понять соціальної сфери та людського капіталу, 

зокрема таких, як створення національного продукту та 

формування сукупного попиту. 

Так, обрання в якості стратегічної мети системної державної 

політики формування і ефективного використання людського 

капіталу обґрунтовується й тим, що саме якісна соціальна сфера 

здатна створити передумови для розвитку ключового ресурсу 

технологічного розвитку – інтелектуально-кадрового капіталу. 

Відповідно, створення нових сучасних робочих місць та 

прогресивних підприємств, відкриття привабливих життєдайних 

перспектив є прерогативою успішних і конкурентоспроможних 

економік, привабливих для молодих, освічених та талановитих 

людей і суспільства, орієнтованого на життєздатність нації та 

енергію її розвитку і поступу. 
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Досягнення мети стратегії можливе засобом слідування 

різним альтернативам. Таким потенційно є напрям тотального 

адміністративного управління і контролю за формуванням та 

розвитком мережі соціальних об’єктів, відновленням якості та 

ефективності функціонування всіх сфер соціальної системи. Але 

більш перспективним видається інший підхід, коли державою 

створюються необхідні умови і середовище, в рамках яких 

нераціональною стає девіантна поведінка ключових суб’єктів і, 

навпаки, – мотивуються дії, що в підсумку забезпечують 

досягнення потрібного результату. 

Вважаємо другу альтернативу більш прийнятною. Для її 

втілення в життя необхідними є підсилення дії всіх чинників, 

орієнтованих на високий рівень якості життя населення та 

реалізацію його трудового потенціалу,  ідентифікація джерел 

залучення інституційно-інвестиційного забезпечення людського 

розвитку, формування умов для нарощування і раціонального 

використання інтелектуально-кадрового забезпечення реального 

сектора економіки, підтримка програм і проектів із проникнення 

інтелектуалізації в суспільні та соціально-економічні відносини, 

забезпечення вирівнювання просторово-територіальних, класових 

та інших структурних диспропорцій соціального захисту і 

соціальної підтримки населення, становлення ефективної системи 

соціально-економічної безпеки держави. 

Згадувані вище системність і комплексність державної 

політики, здатні забезпечити належну модернізацію системи 

соціальної сфери України, визначають потребу у плануванні і 

впровадженні ефективних інструментів державного регулювання 

за всіма напрямами державної соціальної політики, що й 

обумовлює потребу визначення стратегічних цілей в таких 

аспектах, як демографічна безпека, охорона здоров’я, якість 

освіти, культурні цінності, конкурентоспроможність ринку праці, 

доступність житла, соціальна інфраструктура, соціальне 

страхування. У відповідності до цих напрямів формується 

системна сукупність інструментів та засобів державної політики 

(рис. 4.5).  
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Рис. 4.5. Стратегічна мета та цільові орієнтири державної 

політики формування системи соціальної безпеки України 
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Операційні орієнтири 

Головна мета: 
Системне формування та ефективне використання людського капіталу 

Створення умов та середовища для: 
 

 високого рівня якості життя та реалізації трудового потенціалу населення; 

 інституційно-інвестиційного забезпечення людського розвитку; 

 інтелектуально-кадрового забезпечення реального сектора економіки; 

 інтелектуалізації суспільних та соціально-економічних відносин; 

 вирівнювання просторово-територіальних, класових та інших структурних 

диспропорцій соціального захисту і соціальної підтримки населення; 

 становлення ефективної системи соціально-економічної безпеки держави  

Стратегічні цілі 
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Наголосимо, що в контексті формування людського 

капіталу одним з наріжних каменів для соціальної політики в 

Україні залишається демографічна проблема. Більше того, вона 

підсилюється низьким рівнем доходів і зубожінням населення та 

високою зовнішньою трудовою міграцією, що дає підстави 

стверджувати про критичне загострення стану демографічної 

безпеки України. 

У демографічної проблеми завжди є й економічний вимір, 

адже скорочується як частка, так і чисельність населення 

працездатного віку, а в його структурі – рівень працездатного 

населення, що в значній мірі обмежує можливості для 

відновлення економічного зростання вітчизняного 

національного господарства. Відтак, в рамках заходів державної 

соціальної політики за цим напрямом критично необхідним стає 

забезпечення стійкого природного зростання чисельності 

населення, підтримка материнства та його фінансового 

забезпечення в цілях покращення співвідношення 

народжуваності та смертності, подолання бідності і зростання 

частки населення з прийнятним рівнем достатку, покращення 

доступності переліку базових соціальних послуг. 

Пропри те, подолати демографічну проблему можливо 

шляхом активної підтримки інституту сім’ї, материнства та 

дитинства, зниження рівня смертності населення, передусім 

високої смертності чоловіків в працездатному віці (особливо від 

зовнішніх чинників), збереження та зміцнення здоров’я 

населення, посилення ролі профілактики захворювань і 

формування здорового способу життя, підвищення рівня 

народжуваності (у т. ч. за рахунок народження в сім’ях другої та 

наступних дітей), більш ефективного управління міграційними 

процесами (зокрема в частині трудової міграції) для зниження 

дефіциту трудових ресурсів у відповідності з потребами системи 

національного господарства, забезпечення вищого рівня 

захищеності населення від надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного характеру. 

Не менш важливим стратегічним напрямом системної 

державної соціальної політики є модернізація системи охорони 

здоров’я. Не секрет, що це базова сфера, яка визначає стан 
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людського капіталу держави та на сьогодні тут сформувалися 

критичні загрози і перешкоди, пов’язані з недоступністю якісної 

медицини для значної частини населення, недостатністю 

контролю та низьким рівнем якості більшості медичних послуг, 

високим рівнем корупції та тінізації в медичному секторі. 

Відтак, державну політику в аналізованій сфері важливо 

передусім скерувати на підвищення рівня доступності та 

покращення забезпеченості всіх верств населення медичними 

послугами, системне підвищення рівня якості медичних і 

супутніх з ними послуг. 

Істотні позитивні зрушення в покращенні здоров’я 

населення можуть бути досягнені при реалізації комплексної 

стратегії, орієнтованої на оптимальне поєднання медичних та 

немедичних факторів протидії захворюванням. Найбільш значні 

та недостатньо використовувані резерви пов’язані зі 

скороченням захворювання та смертності активної частини 

населення, осіб в працездатному віці.  

Важливими є також і заходи, пов’язані з медичною 

профілактикою, підтримкою здорового способу життя та 

екологічного характеру. Так, ключовим критерієм та 

індикатором стану розвитку системи охорони здоров’я в Україні 

має стати показник тривалості життя, скоригований з 

врахуванням поточного стану справ у сфері здоров’я населення 

держави. 

Рівень ефективності державної політики та, відповідно, 

міра модернізації вітчизняної системи охорони здоров’я, 

безпосередньо залежать і визначаються структурними 

зрушеннями, спрямованими на оптимізацію співвідношення 

стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги на основі 

посилення координації та спадковості між ними, більш 

цілеспрямованої та якісної підготовки медичного персоналу і 

покращення техніко-технологічного забезпечення медичних 

закладів. 

При цьому варто додати, що в сучасному світі на розвиток 

системи охорони здоров’я все більш активно впливають новітні 

технології, передусім інформаційні. Це одночасно дозволяє 

кардинально покращити ситуацію з діагностуванням хвороб, 
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впровадженням єдиної електронної медичної карти та 

інформаційної бази лікування для покращення координованості і 

підвищення ефективності пацієнтів, лікарів та закладів охорони 

здоров’я, зростання суспільної і професійної відповідальності в 

цій сфері. 

Узагальнюючи вищенаведене, видається доцільним 

визначити такі операційні орієнтири державної соціальної 

політики у сфері охорони здоров’я, як забезпечення державних 

гарантій надання громадянам повноцінної медичної допомоги, 

модернізація системи медичного страхування, підвищення 

ефективності організації медичної допомоги, покращення 

лікарського забезпечення громадян, розвиток інформаційних 

систем охорони здоров’я, відновлення рівня медичної науки та 

інновацій у сфері охорони здоров’я, підвищення рівня 

кваліфікації медичних працівників та формування належної 

мотивації до якісної праці в медичному секторі, удосконалення 

системи охорони здоров’я населення, реалізація пріоритетних 

національних проектів за напрямом здоров’я нації. 

Якщо перші два стратегічних вектори державного 

регулювання стосуються в більшій мірі чисельності населення та 

покращення його фізичного здоров’я, то слід відмітити, що інша 

стратегічна компонента – інтелектуальна – безпосередньо 

залежить від успіхів державної політики у сфері якості і 

доступності освіти.  

Водночас, (що також підтверджується й доволі високими 

позиціями України у рейтингах провідних міжнародних 

організацій), рівень якості первинної освіти в нашій державі 

високий і критично гострих проблем тут не спостерігається. 

Інша справа з професійною освітою, зокрема недостатнім рівнем 

підготовки кадрів, дисбалансами між навчальними програмами 

та реальними вимогами роботодавців, структурними 

«розривами» попиту і пропозиції в системі професійної 

підготовки кадрів і кон’юнктурою ринку праці.  

Зауважимо, що у вітчизняному професійному освітньому 

середовищі все більше визнається актуальність таких векторів 

розвитку професійної освіти, як відмова від морально 

застарілого механізму державного замовлення в межах 
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ліцензійних рамок, формування незалежного від системи освіти 

інституту професійних екзаменів та тестувань знань на основі 

державно-громадських об’єднань, стимулювання переходу 

студентів на програми прикладного бакалаврату, зміна системи і 

принципів фінансування підготовки кадрів (у т. ч. в напрямі 

обґрунтованого рівня вартості навчання, здатного забезпечити 

як конкурентоспроможний рівень майбутніх фахівців, так і 

рівень оплати викладачів). 

Значна частина потреби в модернізації системи вітчизняної 

освіти полягає й у її визначальній ролі в розвитку і забезпеченні 

конкурентоспроможності національного господарства, адже 

необхідною умовою для формування інноваційного типу 

економіки є модернізація системи освіти як основи динамічного 

економічного зростання та соціального розвитку суспільства, 

фактора благополуччя громадян і національної безпеки країни. 

Таке завдання важко зреалізувати за відсутності належної 

конкуренції і мобільності в системі освіти. Відтак, до 

стратегічних орієнтирів державної політики у цій сфері важливо 

віднести формування конкурентного середовища на ринку 

освітніх послуг. Конкуренція різних систем освіти стала 

головним елементом глобальної конкурентоспроможності, що 

вимагає постійного оновлення технологій, прискореного 

освоєння інновацій, швидкої адаптації до вимог динамічно 

змінного світу. Одночасно можливість отримання якісної освіти 

продовжує залишатися однією з найбільш важливих цінностей 

суспільства, вирішальним фактором соціальної справедливості 

та політико-економічної стабільності в державі. 

До операційних орієнтирів державної політики в 

аналізованій сфері також віднесемо посилення ролі 

дослідницьких університетів (що важливо в контексті 

забезпечення інноваційної активності, особливо в реальному 

секторі економіки для впровадження і поширення технічних, 

технологічних та продуктових інновацій), підвищення рівня 

освіти та її фінансового забезпечення, розвиток інфраструктури 

здатної забезпечити співпрацю та інтеграцію освіти, науки, 

інноваційних фірм та суб’єктів реального сектора економіки. 

Узагальнюючи, виокремимо найбільш перспективні 
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завдання державного регулювання розвитку вітчизняної 

освітньої сфери. Це, по-перше, забезпечення інноваційного 

характеру базової освіти, модернізація інститутів системи освіти 

як інструментів соціального розвитку, створення сучасної 

системи безперервної освіти, підготовки та перепідготовки 

професійних кадрів, формування і впровадження інструментів 

оцінювання рівня якості та попиту на освітні послуги, 

інтернаціоналізація вітчизняної системи освіти та підготовки 

кадрів, її все більша інтеграція у європейське та світове освітнє 

співтовариство. 

Доведено, що збереження ідентичності нації слугує однією 

з визначальних умов її цілісності і здатності протидіяти 

викликам глобалізації, об’єднує навколо себе потенціал і 

ресурси суспільного та соціального розвитку. Одним з її 

наріжних каменів виступає культура. В Україні, на жаль, 

відбулася потужна хвиля втрати і занепаду частини визначних 

культурних цінностей і спадщини. Відповідно, важливим 

завданням в рамках формування вітчизняної системи соціальної 

сфери стає збереження культурних цінностей. 

Відновлення темпів економічного зростання, структурні 

зміни в економіці приводять до посилення ролі людського 

капіталу в протіканні соціально-економічних процесів. Своєю 

чергою, провідна роль формування людського капіталу, що 

створює економіку знань, відводиться сектору культури. 

Додатковими аргументами на користь такого висновку слугують 

наступні. По мірі розвитку особистості одночасно зростають і 

потреби в її культурно-творчому самовираженні, освоєнні 

накопичених суспільством культурних та духовних цінностей. 

Задоволення цих потреб стимулює розвиток ринку послуг у 

сфері культури. 

Такі обставини потребують переходу до якісно нового 

розвитку бібліотечної, музейної, виставкової, концертної, 

театральної та кінематографічної діяльності, традиційної 

народної культури та творчих народних промислів, збереження і 

популяризації об’єктів культурної спадщини, освіти в сфері 

культури і мистецтва. При цьому комплексне впровадження 

інновацій, нових технологічних рішень дозволяє підвищити 



204 

рівень доступності культурних благ, перетворити культурне 

середовище на більш насичене та таке, що відповідає 

зростаючим потребам особистості та суспільства.  

Одночасно із вирішенням цих завдань критично важливо 

відновити і забезпечувати пропорційну підтримку об’єктів 

культури та мистецтва малих міст, віддалених та сільських 

територій, впровадити рівномірний підхід до збереження 

культурних пам’яток та цінностей нашої держави. 

Так, перспективним шляхом в цьому напрямі має стати 

застосування в Україні європейських практик і підходів до 

управління культурною спадщиною, пошук можливостей і 

впровадження заходів, орієнтованих за забезпечення 

самоокупності таких об’єктів, їх належну 

конкурентоспроможність на ринку туристичних, спортивних та 

відпочинкових послуг. Перспективною у контексті інтеграції 

сфери культури до бізнесу видається підтримка і розвиток 

культурних та творчих індустрій, яких налічується доволі багато 

в Україні, створення умов для самореалізації креативної і 

підприємливої частини населення. 

Не менш важливою умовою досягнення мети системної 

соціальної політики в Україні слід вважати й становлення 

конкурентоспроможного ринку праці, у т. ч. з огляду на 

задоволення базових потреб населення у зайнятості та 

формуванні власного доходу – основного джерела ресурсного 

забезпечення відтворення. На сьогодні ринок праці України 

характеризується цілим комплексом недоліків та загроз 

функціонування, що позначаються на негативному впливі на 

систему національної безпеки. Це і скорочення чисельності 

робочих місць, і значна тінізація зайнятості та оплати праці, і все 

вищі темпи переважання зайнятості в бюджетній сфері в 

порівнянні з приватним бізнесом, і неефективне використання 

людського капіталу, і невідповідність попиту та пропозиції 

праці, недостатня соціальна захищеність працюючих. 

Зміна ситуації на краще має бути пов’язана з досягненням 

таких стратегічних завдань державного регулювання, як 

зростання попиту на робочу силу, створення 

конкурентоспроможних робочих місць, покращення системи 
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підготовки кадрів, зростання мобільності робочої сили, 

удосконалення системи безпеки зайнятості та праці. Так, 

вузловим аспектом ефективної державної політики має стати 

реалізація взаємопов’язаних структурних реформ та 

інституційних змін на ринку праці, синхронізація цих тенденцій 

з прискоренням структурних зрушень в економіці, 

стимулювання створення нових і ефективних робочих місць, 

зростання продуктивності праці, підвищення заробітної плати і 

скорочення диспропорцій та деформацій на ринку праці, 

стримування неформальної зайнятості. 

Окремим магістральним напрямом реалізації системної 

соціальної політики в Україні потрібно визначити покращення 

доступності житла для населення. Без вирішення цієї проблеми 

більш якісна частина населення емігруватиме за кордон, а бідні 

верстви не матимуть змоги для належного відновлення і 

відтворення робочої сили, забезпечення приросту 

народжуваності, підвищення рівня добробуту і якості життя 

громадян. При цьому потрібно визнати, що курс на покращення 

доступності житла для населення потребує достатньо вагомої 

макроекономічної підтримки, створення нових інститутів у 

житловій сфері, істотної диференціації житлової політики.  

Цьому сприятиме здійснення заходів, орієнтованих на 

покращення конкурентного середовища в цій сфері (зокрема 

житловому будівництві), усунення бюрократичних та 

адміністративних бар’єрів, посилення ролі місцевого 

самоврядування в містобудівному плануванні, розвиток 

проектного кредитування житлового будівництва під заставу 

земельної ділянки чи інших активів, досягнення високих 

стандартів забезпеченості населення житлом, зростання рівня 

доступності житлової площі, розвиток ринку жилого 

будівництва та його інфраструктури, підвищення рівня якості 

житлової інфраструктури. 

Як свідчить досвід держав з високим рівнем соціального 

розвитку і безпеки, реалізувати системну і комплексну державну 

політику неможливо без вибудування повноцінної інституційної 

соціальної інфраструктури. Реалізація мети стратегії 

формування в Україні системи соціальної сфери потребує 
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досягнення суспільно-соціальної згоди, сприяння розвитку 

механізмів соціальної адаптації і соціальної підтримки 

населення, зниження соціальної нерівності. Заходи державного 

регулювання важливо скерувати на гармонізацію 

функціонування ринків, держави, сім’ї в сфері підвищення рівня 

та якості життя населення, створення суспільства рівних 

можливостей. Власне, для цього необхідна модернізація та 

розвиток інституцій сектору соціальних послуг, адресних 

програм для бідних і пільгових категорій населення.  

Необхідно забезпечити формування системи соціальної 

підтримки та адаптації, що відповідає потребам сучасного 

суспільства і реалізує попри функції соціального захисту 

завдання соціального вирівнювання і створення т. зв. 

«соціальних ліфтів» у різних сферах. 

Так, для розвитку в нашій державі повноцінної соціальної 

інфраструктури профільним органам державного управління 

потрібно вирішити низку завдань, серед яких – створення 

сучасних багатофункціональних центрів надання соціальних 

послуг, впровадження елементів інфраструктури соціального 

страхування, започаткування моніторингу якості та ефективності 

соціальних об’єктів,  підтримка соціальної популяризації. 

У підсумку виокремимо ще один важливий стратегічний 

напрям реалізації політики формування в Україні якісної 

системи соціальної сфери. Це комплексне і якісне, усестороннє 

соціальне страхування населення, яке на сьогодні не розвинене, 

а його бюджетний сектор характеризується істотними 

недоліками, в Україні не діють аналогічні до держав з високим 

рівнем соціально-економічного розвитку інструменти 

соціального страхування.  

Операційними орієнтирами держави для зміни цієї ситуації 

на краще доречно визначити впровадження солідарної 

накопичувальної пенсійної системи, реформування медичного 

страхування, розбудову інфраструктури соціального 

страхування, покращення соціальної відповідальності бізнесу, 

удосконалення бюджетного соціального страхування.  

Більше того, якісний і добре працюючий інститут 

соціального страхування виступає фундаментальною основою і 
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наріжним каменем всієї системи соціальної сфери держави. Це 

найбільш справедливий і ефективний ринковий інструмент 

одночасно і державного управління і ринкового 

саморегулювання, за рахунок застосування якого усувається 

левова частка ризиків і загроз громадян, суспільства та держави 

в соціальній сфері. 

Крім того, впровадження ефективного соціального 

страхування потрібно вважати передумовою покращення 

ключових параметрів функціонування у таких сегментах 

соціальної сфери, як пенсійне забезпечення, система медичного 

страхування, безпека і захист працюючих (на випадки 

безробіття, тимчасової втрати працездатності та витрат, 

зумовлених похованням, нещасні випадки на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності) і т ін. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0
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РОЗДІЛ 5 

ІНСТРУМЕНТИ ТА ЗАСОБИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 

СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

5.1. Концептуальний базис соціального діалогу в системі 

соціальної безпеки держави 

 

Утвердження ринкових відносин актуалізує таке важливе 

завдання органів державного регулювання економіки як 

інтенсифікація процесів підвищення ефективності реалізації 

трудового, кадрового та інтелектуального потенціалу на всіх 

рівнях економічних відносин, видах економічної діяльності та 

безпосередньо суб’єктів господарювання з урахуванням потреб в 

забезпеченні високої продуктивності праці та узгодженні 

матеріальних і соціально-психологічних передумов активної 

трудової діяльності. Відповідно, необхідне узгодження принципів 

економічної ефективності та соціальної відповідальності 

економічних агентів задля реалізації соціальних та економічних 

індивідуальних і суспільних потреб. 

Посилення конкуренції та вирівняння 

конкурентоспроможності суб’єктів ринкових відносин змушує 

державу до пошуку нових чинників підвищення ефективності 

господарювання та їх підсилення у базових і соціально значимих 

видах економічної діяльності. За умови ресурсної та фінансової 

обмеженості об’єктивно посилюється важливість праці як 

фактора виробництва. Відтак, важливим є усвідомлення ролі 

задоволення соціально-матеріальних, духовно-інтелектуальних 

потреб працівників у системі соціально-економічної ефективності 

комерційної господарської діяльності. У зв’язку з цим, державна 

політика забезпечення розвитку підприємницької діяльності 

ускладнюється та стає «природно» складнішою без досягнення 

високої ефективності реформування соціально-трудових відносин 

і, тим самим, відтворення базових потреб їх учасників. 

Відтак, недостатність уваги до соціально-трудової складової 

функціонування і розвитку підприємств є однією з найбільш 

істотних причин невисокого рівня якості трудового життя в 
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Україні та недостатньої реалізації інтелектуального і трудового 

потенціалу.  

Наголосимо на тому, що в основі удосконалення державної 

політики регулювання розвитку соціально-трудових відносин 

об’єктивно знаходиться інститут соціального діалогу, адже він 

уможливлює процеси визначення, усвідомлення і зближення 

соціально-трудових інтересів усіх суб’єктів цих відносин. 

Зауважимо, що соціальний діалог є об’єктивно необхідною 

передумовою для формування та ефективної реалізації 

соціального капіталу, комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності та підвищення таким чином нематеріальної складової 

конкурентоспроможності, капіталізації підприємств, більш 

якісного обслуговування та забезпечення населення товарами і 

послугами, зростання макроекономічної ефективності. 

Потреба в удосконаленні державної політики формування 

базових засад соціального діалогу як передумови реформування 

соціально-трудових відносин, складові якої значною мірою 

визначають умови реалізації інтересів суб’єктів ринку праці, 

обґрунтовує необхідність узгодження матеріального добробуту і 

продуктивної зайнятості працівників, внеску у продуктивність 

праці, соціальної відповідальності. Відтак, реорганізація 

соціального діалогу у активній трудовій діяльності сприяє 

самореалізації і задоволенню потреб громадян (працівників), 

поєднанню економічних інтересів інших суб’єктів ринку праці та 

визначенню ролі соціально-трудових відносин. Загалом, це 

безпосередньо позначається на зростанні соціальної та 

економічної ефективності. 

Наголосимо також на тому, що на разі в Україні ще не 

відбулося наукового обґрунтування і моделювання системи 

соціального діалогу взагалі, тим паче – в цілях соціально-

економічного розвитку підприємств. На державному і 

регіональному рівнях затверджувалися різноманітні стратегії, 

програми, концепції, але їх розробники не переймалися 

створення цілісної моделі ефективного розвитку, не враховували 

досвід країн ЄС. Натомість там соціальний діалог став найбільш 

дієвою та ефективною формою, по-перше, узгодження і 

задоволення інтересів (матеріальних, соціальних, духовних тощо) 
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усіх суб’єктів соціально-трудових відносин та, по-друге, 

скерування розвитку цих відносин у найбільш раціональному 

руслі. Таким чином, вважаємо за актуальне і доцільне 

обґрунтування теоретико-методичних засад формування і 

впровадження соціального діалогу. 

Так, поняття «соціальний діалог» зародилося в період 

капіталістичних відносин та обумовлювало тенденції розвитку 

суспільного виробництва, формування приватної власності, 

створення соціальної інфраструктури у середовищі нової моделі 

державного регулювання економіки. Але варто зазначити, що 

першоосновою концепції державного регулювання соціального 

діалогу можна вважати й ідеї солідарності античного часу, де 

держава розглядалась як об’єднання людей і для її існування 

повинно діяти середовище єдиних суспільних інтересів і прав. У 

працях Аристотеля, Платона, Цицерона було доведено, що 

функція соціального діалогу покликана виконувати завдання 

забезпечення у суспільстві цілісності, правової переконливості, 

згоди та єдності. 

До XVІІІ ст. соціальний діалог як економічне явище та 

процеси і особливості його державного регулювання 

розглядалися як інструмент послаблення соціального 

розшарування населення, соціально-політичних суперечностей, 

конфліктів між різними класами суспільства. Н. Макіавеллі 

розглядав соціальний діалог як творчу функцію держави у 

регулюванні економічних конфліктів виникаючих внаслідок 

переходу від первіснообщинного до ранньокласового 

суспільства 142. Відтак, соціальний діалог більше існував у формі 

суспільно-політичного інструменту і використовувався для 

досягнення окремих економічних цілей правлячою елітою. 

Однак, поступове зародження капіталістичного способу 

виробництва підтвердило важливість для держави соціального 

діалогу та спричинило його інституціалізацію у спосіб 

використання суспільного договору.  

Відмітимо, що значний розвиток теорія суспільного 

договору (а в подальшому – соціального діалогу) набула у працях 
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Г. Гроція, Т. Гоббса, Д. Локка, Б. Спінози, Ш. Монтеск’є та ін., в 

яких доводилося, що результати процедури діалогу в суспільстві 

можуть стати ефективними лише забезпечивши чітку 

інституційну основу для його проведення.  

Вважаємо, що у той час найбільш вдало інституційна 

компонента соціального діалогу була розглянута Ж.-Ж. Руссо у 

трактаті «Про суспільний договір, або принципи політичного 

права» (1762 р.), де автор довів, що існування суспільства 

неможливе без дії законів, завдання яких оберігати свободу 

кожної особи і бути рівними для всіх. Суспільний договір, на 

думку науковця, дозволяв розв’язати проблеми пошуку ідеальної 

форми об’єднання суспільства якому властиві ознаки високого 

рівня громадянської зрілості щодо розуміння загальної рівності 

перед законом 143. 

У період промислової революції теорія соціального діалогу в 

системі державного регулювання економіки застосовувалася 

передусім в цілях з одного боку формування нових класів у 

суспільстві, нових відносин між ними, а з іншого – мирного 

урегулювання класових суперечностей. Відповідно, все більшою 

ставала залежність результатів економіки держави від якості 

досягнення у суспільстві соціальної гармонії, справедливості, 

солідарності, рівності. Так, новими завданнями для економічних 

агентів стало забезпечення партнерства, удосконалення інституту 

приватної власності, створення кооперативно-виробничих 

асоціацій. 

Р. Оуен вважав, що проведення соціально-економічних 

реформ насамперед повинно стосуватись суспільства, а відтак 

враховувати загальну кількість інтересів його членів, в якому 

формується основний ресурс та яке головним чином впливає на 

стійкість економічного стану підприємницьких об’єктів. 

Науковцем обґрунтовано важливість створення поряд із 

виробничо-торговельними комплексами об’єктів соціальної 

інфраструктури (їдалень, дитячих садків, шкіл), використання 

нових підходів до урегулювання графіку робочого дня (тижня), 
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класів робіт різними категоріями населення 144. Соціальний діалог 

розглядався як інструмент досягнення компромісу між різними 

суспільними класами у задоволенні їх власних потреб, тим самим 

створювалась асоціаційна форма організації 

високопродуктивного суспільства, яка дозволяла забезпечити 

добробут, захист, безпеку усіх його членів. 

Дж. Мілль, розвиваючи теорію соціального діалогу, 

розглядав його засобом державної політики ліквідації інституту 

найманої праці та формування економічних комплексів, 

функціонування який мало відбуватись на засадах соціального 

партнерства 145. Проте в ринкових умовах правомірність цієї 

гіпотези послабилася, оскільки подолати суперечності між 

власниками капіталу і найманими працівниками на основі 

соціального партнерства вкрай важко, а ускладнення доступу до 

ресурсів та посилення конкуренції ускладнюють досягнення 

шляхом соціального діалогу тотального компромісу. 

Підтверджує важливість соціально-економічного об’єднання 

різних класів суспільства у спільні господарські комплекси й Ф. 

Бастіа, та доводив, що лише соціальний діалог у процесі обміну 

та споживання може забезпечити соціально-економічну 

гармонію, продуктивну силу єдності та пріоритетність в 

економіці суспільних інтересів 146. Цю думку розділяв й Г. Kepі, 

додаючи, що «… у соціальному діалозі пріоритет суспільних 

інтересів повинен бути вищим над приватними для досягнення 

продуктивної єдності суспільства» 147. 

З другої половини ХІХ ст. відбулося остаточне формування 

теорії соціального діалогу, у якій окрім інтересів суспільства 

державою враховувалися й потреби працівників та трудового 

колективу на рівні суб’єктів господарської діяльності. 

Інституційною компонентою соціального діалогу стала 

активізація профспілкового руху, утвердження організаційно-
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правового механізму трудових відносин, запровадження системи 

соціально-психологічної мотивації праці. Поряд з тим вирішальна 

роль у соціальному діалогу стосовно узгодження суперечливих 

інтересів працівників і власників підприємств все-таки належала 

державі. 

C. Вебб та Б. Вебб вважали соціальний діалог єдиним і 

найбільш ефективним способом впливу держави на задоволення 

потреб та захисту трудових прав персоналу, а також забезпечення 

відповідальності за фінансово-економічні результати діяльності 

підприємства. Таким чином, обґрунтовувалася зміна психології 

«макроекономічної» нематеріальної мотивації праці, соціальна 

основа економічних програм розвитку інтелектуальної та творчої 

діяльності персоналу 148. Очевидно, що такі припущення є 

протилежні до марксистських, в яких соціальний діалог 

розглядався стосовно досягнення «гегемоністської» стратегії 

класової боротьби. Попри це, соціальний діалог у контексті 

збільшення взаємозалежності та масштабів взаємодії персоналу і 

керівників підприємства обґрунтовувався як один із головних 

чинників формування належного інституційно-правового та 

організаційно-економічного середовища розвитку соціально-

трудових відносин. 

Більше того, на основі теорії соціального діалогу 

відбувалося формування християнського розуміння соціальної 

справедливості, партнерства, солідарності, про що свідчать 

документи католицької церкви. Так, у Посланні Папи Римського 

Лева XІІІ вказувалося на необхідності гармонізації соціально-

економічних інтересів між органами державного управління, 

підприємницькими структурами, працівниками і релігійними 

організаціями та пропонувалося на принципах християнської 

філософії створення ідеального стилю ведення соціального 

діалогу 149. 

На початку ХХ ст. соціальний діалог розглядався в контексті 

державної політики забезпечення демократії прав та свобод, 

поширення принципів економічної конкуренції, зменшення 
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негативного впливу на розвиток суспільства бізнес-структур. К. 

Корш вважав, що роль соціального діалогу повинна полягати у 

розширенні економічної участі персоналу в системі управління 

підприємством до рівня, на якому реалізація фінансово-

інвестиційних проектів не зможе відбуватись без трудового 

капіталу. У розумінні автора, соціальний діалог є стимулюючим 

чинником розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємств, дія якого проявляється через процеси 

інтелектуалізації праці та мотивації персоналу 150. 

Відзначимо, що поступовий розвиток теорії соціального 

діалогу все більше підтверджував актуальність використання 

соціально-психологічних інструментів у державному 

регулюванні, зорієнтованому на досягнення фінансово-

економічних цілей підприємств, а через це і цілісних майнових 

комплексів та галузей економіки.  

Імплементація соціального діалогу передбачала з одного 

боку посилення ролі держави через мікрорівень у забезпеченні 

соціальної безпеки, а з іншого – покращення якості трудового 

життя та забезпечення захисту результатів праці та 

інтелектуальної власності персоналу, про що свідчать праці Р. 

Арона, Дж. Гелбрейта, Ф. Перру, Р. Дарендорфа та ін. Так, Дж. 

Гелбрейт вважав, що соціальний діалог в умовах зростання 

взаємозалежності підприємницьких структур та суспільства є 

головним застосовуваним державою регулятором створення 

соціально-трудових умов для самореалізації і розвитку 

особистості. Тому суб’єкти господарської діяльності в контексті 

соціального діалогу керуються не лише матеріальним 

забезпеченням мотивації, а й необхідністю надання працівникам 

як найкращого комплексу соціально-правових гарантій 151. 

Наприкінці ХХ ст. ідеї соціального діалогу стали ключовими 

при реалізації державної політики формування соціальної 

ринкової економіки та сформувати низку принципів державного 

управління та підприємницької діяльності, а саме соціальної 

дієвості економічної політики, соціальної орієнтованості 
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конкурентних стратегій та цільових програм, соціального 

партнерства у активізації інвестиційно-інноваційної діяльності та 

зростанні ділової активності та ін.  

На думку А. Мюллера-Армака, соціальний діалог є 

важливою умовою формування ринкової економіки, за якої 

«функціональний розподіл» власності перетворюється в 

суспільно бажаний «персональний» розподіл доходів. При цьому, 

діяльність суб’єктів господарювання відбувається в контексті 

прямої залежності від політики підвищення рівня соціального 

захисту і соціальних гарантій, формування конкуренто-

спроможних робочих місць 152. Очевидно, що модель ринкової 

економіки стає ідеальною, коли соціально-трудові проблеми 

вирішуються безконфліктно. Але постійне прагнення 

підприємств до лідерства часто не враховує соціальні цінності. 

Навпаки, маніпулюючи ними, отримують переваги у 

конкурентній боротьбі. Відтак, соціальний діалог як суспільне 

явище є економічно залежний від поточного стану суб’єктів 

господарювання і його важливість слід розглядати в контексті їх 

доступу до господарських ресурсів, у т. ч. кадрових. 

Початок XХІ ст. засвідчив, що соціальний діалог як 

інструмент державного регулювання більше спрямований на 

забезпечення першочергових потреб суспільства, а саме 

зайнятості, належних умовах праці, якісного трудового життя та 

високої заробітної плати. А це й недивно, адже в епоху швидкого 

індустріального розвитку, автоматизації праці, підвищення вимог 

до якості інтелектуально-кадрового потенціалу, суспільні 

потреби змінюються, а, відтак, і акценти соціального діалогу. 

Поділяємо думку П. Друкера, що соціальний діалог є 

результатом докорінних змін соціально-економічного становища 

у сфері праці, які відбулися у процесі трансформації 

індустріального суспільства й переходу до «інформаційного 

суспільства» та «суспільства знань», коли соціальний діалог 

потребує вже нових інструментів, засобів, способів регулювання і 
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узгодження соціально-трудових відносин  та інтересів 153. Відтак, 

сьогодні соціальний діалог варто розглядати не як спосіб 

вирішення якихось соціально-економічних потреб класів 

суспільства, а як напрям формування нових пріоритетів, завдань 

та механізмів в економіці. І це слід використати при формуванні 

сучасної значно більш ефективної та гнучкої державної політики 

регулювання важливих проблем у соціально-трудовій сфері 

роздрібної торгівлі. 

Узагальнимо підходи до трактування сутнісних 

характеристик поняття «соціальний діалог» у табл. 5.1. 
Таблиця 5.1 

Підходи до трактування поняття «соціальний діалог» 
Автори, 

джерела 
Характеристики визначень 

1 2 
Міжнародна 

організація 

праці 
154

 

всі види переговорів, консультацій або обміну інформацією серед 

представників уряду, роботодавців і працівників з питань, що становлять 

спільний інтерес у галузі економічної та соціальної політики 

Законодавство 

Європейського 

союзу 
155

 

процедура спільних консультацій соціальних партнерів на європейському 

рівні, яка передбачає обговорення, спільні дії, іноді переговори між 

європейськими соціальними партнерами, дискусії між соціальними 

партнерами та інституціями ЄС 

Закон України 

«Про 

соціальний 

діалог в 

Україні» 
156

 

процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних 

домовленостей та прийняття узгоджувальних рішень сторонами 

соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, 

роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування, з питань формування та реалізації державної, соціальної 

та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних 

відносин 

Е. Альварес 
157

 

система, що охоплює широкий спектр відносин між профспілками, 

роботодавцями та урядом, у формі зустрічей і контактів, забезпечення 

обміну інформацією 

О. Паригіна 158 

можливість зібрати різні точки зору і оцінити ставлення людей до тієї чи 

іншої соціальної проблеми у цілях формування висновків для органів 

влади щодо подальшого корегування програм розвитку місцевого 

співтовариства 

                                                           
153

 Друкер П. Ф. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего меняющегося общества : пер. с англ. / П. Ф. Друкер. – 

М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – С. 245-251. 
154

 Social Dialogue International Labour Organization (ILO). URL: http://www.ilo.org. 
155

 Глосарій із трудового права та соціально-трудових відносин (з посиланням на досвід Європейського Союзу) 

: наук. вид. МОП / пер. з англ. ; за заг. ред. Д. Арріго, Д. Касале. – К. : Видавн. дім «Стилос», 2006. – 431 с. 
156

 Україна. Закон. Про соціальний діалог в Україні : від 23.12.2010 № 2862-VI [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2862-17. 
157

 Towardssocial dialogue:Tripartite cooperation in national economic and social policy-making. – Geneva : 

International Labour Office, 1994. – 385 р. 
158

 Парыгина О. В. Роль социального диалога в современном муниципального управления / О. В. Парыгина. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/29962/1/apsmkoy_2014_04_44.pdf. 
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Продовження табл. 5.1 
1 2 

Т. Бородіна 
159

 

фактор динамічної збалансованості суспільної системи, який встановлює 

рівноправну участь суб’єктів СТВ, що робить громадську систему 

стійкою і дає можливість конструктивному розвитку соціальних процесів, 

в той час як відсутність діалогічної рівноправності має тенденцію до 

підвищення рівня соціальної напруженості, стимуляції соціальних 

конфліктів, соціальної деструкції та соціальної ентропії, що робить 

соціально-трудову систему нестабільною 

В. Давиденко  
160

 

паритетна конструктивна співпраця між громадянським суспільством (як 

окремою сферою суспільних відносин, в якій реалізуються приватні 

інтереси громадян та їхніх груп і яка існує паралельно з державою, але 

прямо їй не підпорядкована) та державою (як виразником 

загальносуспільних інтересів) 

Б.  Кауфман 
161

 

елемент трипартизму (або «узгодження діяльності») у сфері трудових 

відносин між профспілками, об’єднаннями роботодавців та урядом на 

стратегічному рівні і не стосується двостороннього переговорного 

процесу 

О. Петроє 
162

 

форма контактів, дій та взаємодій, що виникають у системі 

міжособистісних та соціально-групових (соціально-демографічних, 

соціально-трудових, соціально-класових, сімейно-шлюбних, 

територіально-поселенських) відносин 

Д. Сторожілова 
163

 

взаємодія соціальних суб’єктів як множинних інформаційно-

комунікативних систем; сукупність соціально-значущих інформаційних 

зв’язків і відносин, які формуються навколо того чи іншого стійкого 

потоку повідомлень, пов’язаних з вирішенням певного кола завдань 

 

Очевидно, що соціальний діалог є передумовою до 

створення нової концептуальної моделі соціально-трудових 

відносин, заснованої на виробленні, прийнятті та реалізації 

партнерських соціально-орієнтованих управлінських рішень. 

Також соціальний діалог дозволяє шляхом досягнення балансу 

інтересів, думок і позицій знаходити взаємоприйнятні для сторін 

рішення. Відтак, результатом соціального діалогу його суб’єктів, 

якими є держава, профспілки та роботодавці, є збалансоване 

досягнення цілей персоналу та керівництва підприємства, 

зокрема щодо трудового порядку і стабільності, організаційної 

                                                           
159

 Бородина Т. В. Социальный диалог: коммуникативные стратегии личностной репрезентации общественных 

отношений: дис. ... канд. филос. наук / Т. В. Бородина. – Ростов-на-Дону, 2003. – 177 c. 
160

 Давиденко В. В. Соціальний діалог в контексті взаємодії громадянського суспільства і держави : автореф. 

дис. ... д-ра політ. наук. / В. В. Давиденко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2008. – 35 с. 
161

 Kaufman B. The global evolution of industrial relations: Events, ideas and the IIRA / B. Kaufman. – Geneva : 

International Labour Office, 2004. – 745 р. 
162

 Петроє О. М. Соціальний діалог у державному управлінні: європейський досвід та українські реалії : 

монографія / О. М. Петроє. – К. : НАДУ, 2012. – 304 с. 
163

 Сторожилова Д. Н. Социальный диалог: анализ конструктивного коммуникативного взаимодействия : 

автореф. дис. … канд. филос. наук / Д. Н. Сторожилова. – Ростов-на-Дону, 2006. – 29 с. 
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збалансованості, соціально-психологічної ефективності, ін. 

Зауважимо, що при регулюванні розвитку національної 

економіки соціальний діалог набуває своїх особливостей та 

залежить від його напрямів та обсягів діяльності, форми 

власності та господарювання, кількості працівників. Важливо 

відмітити, що соціальний діалог виконує функції вияву 

поточних та перспективних потреб споживача, забезпечення та 

підтримання високого рівня його лояльності, узгодження 

цільових орієнтирів розвитку підприємств з інтересами суб’єктів 

ринку. 

Відтак, соціальний діалог як інструмент державної політики 

є засобом системного та структурно-збалансованого формування 

сприятливого соціально-трудового середовища функціонування 

підприємств, в якому відбувається покращення якості трудового 

життя, реалізуються соціально-економічні програми, 

підвищується соціальна відповідальність, забезпечуються 

передумови покращення соціально-економічного становища усіх 

суб’єктів перемовин. У підсумку, це матиме позитивний 

соціальний, а що ще важливіше – економічний, ефект спочатку 

на мікро-, а потім і на макроекономічному рівні.  

Таким чином, соціальний діалог може забезпечити 

виконання низки завдань пов’язаних з підвищення ефективності 

функціонування національної економіки та соціальної системи 

держави, а саме: 

- створення сприятливого соціально-психологічного 

клімату, дотримання норм трудового законодавства, умов 

колективних і трудових договорів, забезпечення достатніх 

професійно-освітніх умов для самореалізації і розвитку 

персоналу, що дозволяє покращити системно-структурні 

характеристики соціально-трудових відносин; 

- впровадження практики рівномірного розподілу 

колективного заробітку, підвищення заінтересованості 

персоналу в результатах діяльності підприємства, 

диверсифікація форм зайнятості та застосування сучасних 

ефективних форм організації праці для зростання мотивації і 
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підвищення продуктивності праці; 

- покращення соціальної ефективності шляхом підвищення 

рівня соціальної підтримки і соціального захисту, розвитку 

системи соціального і медичного страхування, пенсійного 

забезпечення, фінансування окремих витрат працівників на 

споживчі послуги; 

- посилення контролю та відповідальності персоналу за 

ефективність використання капіталу, підвищення рівня 

інтелектуально-кадрового забезпечення, зростання мотивації 

працівників до інтелектуальної творчої праці та професійно-

кваліфікаційного розвитку з метою покращення економічної 

ефективності підприємства; 

- забезпечення комерційного використання і надійного 

правового захисту інтелектуальної власності шляхом внесення 

об’єктів інтелектуальної власності до статутного капіталу 

замість матеріальних цінностей, застосування системи участі 

працівників в прибутках через їх інноваційну трудову діяльність, 

підвищення раціональності організаційної структура управління 

підприємствами; 

- зростання якості культури праці працівників, етики та 

естетики обслуговування, підвищення рівня взаємодопомоги, 

моральних норм, трудової дисципліни для забезпечення 

соціальної безпеки комерційної діяльності. 

Вважаємо, що однією із головних стратегічних цілей 

державної політики формування системи соціальної безпеки є 

налагодження соціального діалогу між організаціями 

роботодавців, громадськими та профспілковими об’єднаннями, 

загальнодержавними та місцевими органами виконавчої влади. 

Саме завдяки такому інституційному способу спілкування 

можна забезпечити раціональне розміщення об’єктів, а також 

продуктивних сил та ресурсів національного господарства, 

вирівняти територіальні деформації розвитку (врахувавши 

віддаленість та малодоступність районів), ліквідувати прояви 

монополізації та її окремих сегментів, розвинути діяльність 

інвестиційно-інноваційних активних підприємств тощо. 
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Крім того, наслідками соціального діалогу варто вважати:  

- налагодження міжфункціональних, міжгалузевих, 

міжсекторальних зв’язків,  

- локалізацію ділової активності населення та покращення 

структури зайнятості і оплати праці в результаті чого здатна 

сформуватись рівноважна кон’юнктура ринку праці,  

- посилення соціальної зорієнтованості інвестиційної 

діяльності підприємств зокрема щодо упровадження проектів з 

соціального підприємництва та покращення розвитку соціальної 

інфраструктури споживчого ринку,  

- поширення принципів справедливості, свободи 

економічної діяльності, конкурентного простору здійснюючи 

активне використання інтелектуальних творчих здібностей 

учасників.  

При цьому важливою є дієвість функціонування механізму 

колективно-договірного регулювання, що дозволить забезпечити 

підвищення прав і можливостей персоналу у відносинах в 

соціально-трудові сфері та передбачатиме зростання участі в 

регулюванні соціально-трудових відносин державних і відомчих 

структур (рис. 5.1). 

Разом з тим, ринково-трансформаційні перетворення 

трудових відносин через соціальний діалог вимагають 

зорієнтованості на соціалізацію економіки, що передбачає 

нагромадження системи знань, норм, зв’язків, відповідальності в 

отриманні матеріальних і трудових благ працівниками, 

суб’єктом господарювання, державою. Тому забезпечення 

зайнятості, організація праці персоналу та підвищення її 

ефективності в процесі соціалізації соціально-трудових відносин 

є об’єктивною передумовою ефективного використання 

трудового, інтелектуального, творчого потенціалу та загального 

зростання соціальної активності та соціально-економічної 

ефективності. 
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Рис. 5.1. Концептуальний зміст та роль соціального діалогу в 

державному регулюванні системи соціальної безпеки України 

 

Узагальнення результатів досліджень щодо обґрунтування 

теоретико-методичних засад соціалізації та її особливостей 

подано у табл. 5.2. 

Завдання соціального діалогу: 
 

 удосконалення системи соціально-трудових відносин; 

 зростання зайнятості та покращення умов праці; 

 належна оплата та мотивація праці; 

 підвищення продуктивності, соціальної та економічної ефективності праці; 

 забезпечення розвитку інтелектуально-кадрового капіталу; 

 соціальний захист та безпека праці 

Особливості соціального діалогу при формуванні системи соціальної 

безпеки: 
 

 системоутворююча роль з налагодження зв’язків між організаціями роботодавців, 

громадськими та профспілковими об’єднаннями; 

 вплив на розвиток, соціалізацію економіки, забезпечення комплексної реалізації її 

ролі та функцій в територіальному аспекті; 

 упровадження проектів з соціального підприємництва та покращення розвитку 

соціальної інфраструктури споживчого ринку; 

 висока залежність від кон’юнктури ринку праці та фінансово-економічної 

ефективності підприємств; 

 важлива дієвість механізму колективно-договірного регулювання 

Об’єкти державної політики реалізації соціального діалогу: 
 

 трудове життя працівників, зайнятість та оплата праці; 

 продуктивність праці та її матеріальне стимулювання; 

 організація та нормування праці; 

 соціальна відповідальність; 

 професійно-кваліфікаційний рівень персоналу; 

 соціальний захист і соціальні гарантії; 

 моральні та етичні норми, трудова дисципліна; 

 культура праці працівників, етика та естетика обслуговування 

Соціальний діалог 
 

це засіб державної політики формування сприятливого системно та структурно-

збалансованого середовища у соціально-трудовій сфері, зорієнтований на покращення 

якості трудового життя, реалізацію соціально-економічних програм розвитку, 

забезпечення передумов природного сталого соціально-економічного розвитку держави, 

задоволення економічних інтересів усіх суб’єктів і учасників соціального діалогу 
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Таблиця 5.2 

Трансформація економічних концепцій соціалізації як цільової 

орієнтації державної політики реалізації соціального діалогу 
Концепції і їх 

представники 
Характеристики концепцій 

1 2 

Колективного 

капіталізму  

(Г. Мінз, А. Берлі) 

Соціалізація розглядається в контексті трактування її ролі в 

процесах об’єднання підприємств, мета якого – розв’язання 

суспільних проблем, а не максимізація прибутку. Корпорація 

використовується як інструмент засвоєння норм колективної праці, 

виходячи з ієрархії потреб працівників і керівництва підприємств 
164

 

Демократизації 

капіталу або дифузії 

власності  

(Е. Бернштейн, А. 

Дракер) 

Необхідною умовою соціалізації є постійний соціальний діалог та 

профспілковий контроль з метою підвищення ефективності 

діяльності підприємства. Лише акціонерне товариство є достатньо 

демократичною організацією, в якій працівник як дрібний акціонер 

перетворюється на рівноправного співвласника сформованого 

капіталу, що дозволяє йому в межах колективної праці забезпечити 

власні матеріальні і суспільні потреби 
165

 

Регульованого 

капіталізму 

(А. Ган, Р. Хоутрі, 

Дж. М. Кейнс) 

Соціалізація є проявом циклічного економічного розбалансування 

кон’юнктури товарів, що потребує державного регулювання 

капіталовкладень, кредитних зобов’язань підприємств і споживчого 

попиту населення. Державний контроль підприємницької діяльності 

забезпечує «соціальну покору» апарату управління підприємства у 

використанні ним гарантованих державою економічних, політичних 

та правових свобод 
166

 

Змішаної економіки  

(А. Хансен, Дж. М. 

Кларк і П. 

Семюельсон) 

Підвищення «соціального добробуту» населення, забезпечення 

економічної стабільності підприємницької діяльності, збереження 

стійких темпів росту економіки держави, здатність суспільства до 

упорядкування власної соціальної зацікавленості, справедливості та 

відповідальності визначають соціалізацію 
167

 

Соціального 

партнерства  

(Р. Арон, Е. Гауглер, 

Д. К. Гелбрейт) 

Об’єднання та поглинання класових інтересів, поширення участі 

працівників у капіталістичній власності і прибутках підприємства 

дозволяє забезпечити певний комплекс результатів соціального 

діалогу-гарантій, компромісів, узгоджених рішень на засадах 

законності, відповідальності, добровільності, рівноправності, 

обґрунтованості вимог у питаннях соціалізації і розвитку соціально-

трудових відносин 
168
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Продовження табл. 5.2 
1 2 

Планового 

(регульованого) 

капіталізму 

(Ст. Чейз, Дж. 

Міллет, Л. Лорвин, В. 

Кейльхау) 

Соціалізація визначається вмінням досягати оптимальних рішень у 
свідомому спрямуванні та організації праці для вирішення 
соціально-економічних завдань. Визначення цільових орієнтирів 
соціалізації проводиться з врахуванням програмних засад 
державного регулювання підприємницької діяльності. Лише на базі 
суспільної власності та «загального соціального інтересу» держава 
забезпечує постійну збалансованість пропозиції та попиту на товари 
і послуги 

Державного 

добробуту  

(О. Бісмарк, Б. 

Дізраелі) 

Соціалізація визначається принципами державного регулювання 
економіки, що дозволяє забезпечити та гарантувати для суспільства 
прийнятні життєві стандарти, політичні свободи, суспільні блага 
(зовнішню і внутрішню безпеку, соціальну інфраструктуру, не 
обмежений товарний попит). Водночас, необхідною вимогою до 
розвитку господарської діяльності підприємства є соціальний діалог, 
що гарантує працівникам конституційно-правові свободи та 
забезпечує своєрідну противагу державному контролю 

169
 

Соціально 

орієнтованої ринкова 

економіки (А. 

Мюллер-Армаком, В. 

Рьопке, Л.Ерхард, В. 

Ойкенен) 

Приватна власність, висока соціальна відповідальність до закону, 
чесності та відданості своїй професії визначають соціалізацію. 
Соціалізація забезпечує високий рівень стабільності економіки за 
умов державного регулювання господарської діяльності 
підприємства і реалізації соціальних програм забезпечення високого 
рівня зайнятості та продуктивності праці, зростання якості та 
доступності торговельних послуг для населення 

170
 

Індустріального 

суспільства 

(«суспільства 

високого масового 

споживання») (У. 

Pоcmоy, P. Тіболда, 

Ж. Елюля, Ж. 

Фурастьє) 

Необхідною умовою соціалізації є постійна потреба у використанні 
висококваліфікованої праці в управлінні господарськими процесами, 
яка визначається ресурсною залежністю та системністю 
впровадження результатів науково-технічного прогресу. Динаміка 
поділу праці, розвиток приватної власності на засоби виробництва, 
децентралізоване регулювання економіки зумовлює посилення ролі 
соціалізації та участі персоналу в контролі за реалізацією програм 
максимізації прибутку підприємства 

171
 

Постіндустріального 

суспільства (Д. Белла, 

З. Бжезінський, Г. 

Кан, О. Тоффлер, А. 

Турен) 

Соціалізація розглядається в контексті накопичення знань 
працівником до швидкого оволодіння сучасними технологіями і в 
підсумку забезпечення власного добробуту та «соціального 
просування». У соціалізації провідна роль належить науковій праці 
«класу професійних фахівців», що створюють «нові інтелектуальні 
технології», тим самим забезпечуючи постійну конкуренцію та 
необхідність самовдосконалення, самоорганізації і взаємоконтролю  
172

 

Масового суспільства 

(Х. Ортега-І-Гассет, 

Д. Рисмен, Е. Фром) 

Соціалізація формує працю працівника як мінову вартість, яка 
перетворює суспільство в ідеал «обожнювання буржуазного життя», 
«радикального гедонізму» і «невтримного егоїзму». Інфантилізм і 
безвідповідальність як ознаки масового суспільства, в якому існує 
«ілюзія» необмеженого задоволення власних потреб, визначають 
потребу в соціалізації 

173
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Відтак, державна політика, зорієнтована на соціалізацію 

трудових відносин і соціального діалогу, як інструмент мотивації 

працівника та суб’єктів управління бізнесом до підвищення 

компетентності у нагромадженні, використанні та розвитку 

людського і соціального капіталу дозволяє визначити механізм 

вирішення проблем накопичення споживчого кошика відносно 

принципів ринкового регулювання економіки, обміну результатів 

праці та виробництва, споживання і збереження споживчих 

цінностей товарів. Причому товарно-грошові відносини на базі 

сформованих різних форм власності і особливостей розвитку 

суспільства є об’єктивною закономірністю трансформації 

соціальної відповідальності, а саме: перетворення робочої сили 

на людський і соціальний капітал; демократизації управління 

підприємницькою діяльністю; розвитку партнерських відносин в 

умовах конкуренції; лібералізації економіки і створення 

середнього класу; контролю якості товарів і пошуку нових 

методів їх продажу; підвищення ділової і суспільної репутації; 

гарантії постійного заробітку працівникам, посилення мотивації 

праці, єдності трудового колективу. 

Характеристики підходів до сутнісного трактування 

категорії «соціалізація» згруповано в табл. 5.3. 
Таблиця 5.3 

Підходи до трактування поняття соціалізації  
Автори Змісти визначень  

1 2 
Великий енциклопе-
дичний словник 

174
 

Процес засвоєння певної системи знань, норм і цінностей 

Бузгалін А. В. 
175

 Процес зростання ролі єдиних для всіх суб’єктів СТВ інтересів 

Валентей С. Д., 
Несторов Л. І. 

176
 

Явище (а також, залежно від позиції, тенденція або процес), що має 
місце в сучасному світі, у межах якого суб’єкти економічних відносин 
починають орієнтуватися не на кількість, а на якість праці 

Адрущенко В. П., 
Горлача Н. І. 

177
 

Процес регулювання соціальних зв’язків, інтеграції в різні типи 
соціальних спільнот 
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Продовження табл. 5.3 
1 2 

Галушка З. І. 
178

 
Процес залучення персоналу до трудової діяльності, включення його 
в суспільне життя, навчання поведінці в колективах, утвердження 
себе і виконання нових соціальних ролей 

Гейць В. М. 
179

 

Процес, пов’язаний з підвищенням економічної ролі трудових 
ресурсів, їх здібностей і знань у виробництві, що складається з 
подолання відчуженості від засобів виробництва, перетворення праці 
із засобу заробляння грошей на засіб самореалізації  

Смелзер Н. 
180

 
Процес нагромадження персоналу досвіду і соціальних настанов, що 
відповідають його соціальним ролям 

Гришкін В. О. 
181

 

Всеохоплювальна спрямованість на забезпечення готовності до 
виконання вимог трудової діяльності та створення умов для реалізації 
відповідальності щодо взаємообумовленого функціонування і 
розвитку згідно з стандартами сучасної цивілізації 

Андрєєв І. В. 
182

 
Процес, що передбачає можливість входження трудових ресурсів у 
соціально-культурне середовище через освоєння ролей і відповідне 
набуття певних особистісних якостей 

Гребенюк О. С., 
Гребенюк Т. Б. 

183
 

Розвиток інтелектуального капіталу протягом всього життя у 
взаємодії з навколишнім середовищем, що передбачає засвоєння і 
відтворення соціальних норм і культурних цінностей, а також 
саморозвиток і самореалізацію особистості 

Прігожін А. І. 
184

 
Достойна якість трудового життя через поєднання індивідуальної 
свободи і усуспільнення 

Щербіна В. Ф. [
185

 
Проникнення в економічні відносини і трудове життя працівників 
всієї сукупності соціальних, політичних і духовних відносин, 
факторів і умов 

Шумпетер Й. 
186

] 
Збільшення частки державної влади і державних послуг, заходи 
державного контролю господарської діяльності та розподілу праці  

Гальчинський А. 
187

 

Уособлення працівниками певної системи світоглядних цінностей, що 
у своїй основі відображають логіку гуманізму, соціальної спрямо-
ваності загально-цивілізаційного процесу, його підпорядкованість 
інтересам свободи та всебічного розвитку особистості 

Швидка Л. І. 
188

 

Взаємодія персоналу і суспільства, у процесі якої працівники, 
засвоюючи певний соціальний досвід, набувають соціальності, тобто 
тих конкретно-історичних рис і якостей, які повинні забезпечити їм 
можливість успішно функціонувати в трудовому колективі 
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Досліджуючи трансформацію поглядів на соціалізацію, її 

виступ об’єктом державного регулювання соціального діалогу, 

виплив на формування і розвиток соціально-трудових відносин, 

можна дійти висновку, що: 

 існують різні підходи до розуміння соціалізації як процесу 

засвоєння певних знань і умінь; можливості членства працівників у 

трудовому колективі; взаємодії працівників із суспільством, 

керівництвом підприємства, державою; самореалізації, 

саморозвитку особистостей у середовищі собі подібних; 

 соціалізація є ознакою зміни соціально-трудових відносин 

окремої групи працівників, яка не враховує можливості окремого 

працівника, а лише підкреслює його бажання, потенційні знання, 

певні норми соціального устрою; 

 соціалізацію розглядають у взаємозв’язку із іншими 

економічними категоріями, особливо із поняттями, що 

характеризують діяльність підприємства; 

 поняття соціалізації охоплює не лише соціально-економічні 

аспекти розвитку підприємства, а й ринкове середовище 

конкурентної боротьби за людський і соціальний капітал та 

можливість задоволення потреб споживачів; 

 соціалізація враховує вплив чинного законодавства, 

особливо процесу виконання правових норм до нагромадження 

працівником власного добробуту та у трудових відносинах 

колективу чи підприємства в цілому. 

Враховуючи викладені зауваження, вважаємо, що соціалізація 

як важливе завдання державної політики впровадження 

соціального діалогу є процесом істотного розширення обсягів 

використання соціальної складової економічного потенціалу 

держави шляхом забезпечення зайнятості високого рівня та 

продуктивності праці, розвитку людського та соціального 

капіталу, поліпшення якості соціального захисту, забезпечення 

системної соціальної відповідальності підприємств. 

Додамо, що орієнтація економіки на соціалізацію дозволяє 

отримувати переваги у забезпеченні та використанні ресурсного 

потенціалу, а в конкурентному середовищі сформувати систему 

активного випливу на постачання і споживання товарів. Разом з 
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тим соціалізація визначає потребу у впровадженні механізму 

соціальної відповідальності її суб’єктів у напрямі організації 

можливостей трудових ресурсів генерувати власні результати 

праці. Перспективним є й забезпечення високої соціальної 

відповідальності, оскільки впровадження їх принципів дозволяє 

утримати конкурентні переваги на ринку та вирішити ряд 

соціальних завдань у підвищення продуктивності праці. 

Відповідно, під механізмом реалізації державної політики 

соціалізації доцільно вважати сукупність інструментів та засобів, 

дій упорядкування соціальної зацікавленості, справедливості та 

відповідальності суб’єктів і об’єктів праці. 

Разом з тим, соціалізацію необхідно також розглядати в 

контексті розвитку і підвищення ефективності економіки, 

враховуючи мету і напрями соціалізації, чинники розвитку та 

критерії ефективності господарської діяльності (рис. 5.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Взаємообумовленість соціального діалогу, соціалізації та 

соціально-економічного розвитку України 
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Передумовою підвищення ефективності соціального 

діалогу та соціалізації, розширення обсягів соціальної діяльності 

є випередження темпу зростання продуктивності праці над 

темпом зростання її оплати та збільшення середньорічної 

вартості основних засобів у розрахунку на середньооблікову 

чисельність працівників. У такому випадку, метою державної 

політики соціалізації стає формування таких трудових 

здібностей, що найбільше відповідали б соціально-економічним 

вимогам, які представляються до якості праці.  

Соціалізації економіки забезпечує розширення меж 

ефективного використання поточних або перспективних 

можливостей здатності до праці визначеного змісту і складності, 

що має наслідком високу макроекономічну ефективність. 

Відповідно, концептуальною основою реалізації державної 

політики розвитку соціального діалогу є забезпечення 

конкурентних переваг суб’єктів галузі в процесі реалізації 

соціальної складової економічного потенціалу. Тому 

максимально задовольняючи соціально-трудові інтереси 

зайнятих працівників, формуються передумови для підвищення 

рівня конкурентоспроможності економіки та її соціальної сфери 

в цілому. 

Для досягнення мети державної політики популяризації 

соціального діалогу профільним органам державного управління 

та регулювання необхідно усвідомити механізм формування і 

розвитку соціально-трудових відносин, розробити систему 

взаємозалежних заходів, що впивають на ефективність 

використання резервів інтелектуального, людського і 

соціального капіталу. Зокрема, реалізація комплексу заходів 

щодо ефективного формування та розвитку соціально-трудових 

відносин потребує попереднього аналізу умов та чинників 

розвитку і соціалізації економіки. 
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5.2. Механізми та інструменти реалізації соціального 

діалогу 

 

Соціальний діалог в міру формування різних моделей 

розвитку держави, секторів її економіки, суспільства завжди 

відіграє важливу роль, адже стосується процесів, в яких 

головним чином питання покращення якості праці, трудової 

активності, соціальної захищеності, інтелектуальної творчої 

діяльності суттєво визначають результати функціонування усіх 

суб’єктів соціально-економічних відносин.  

Соціальний діалог доцільно вважати явищем, що 

відображає рівень забезпечення системного та структурно-

збалансованого формування сприятливого соціально-трудового 

середовища. Сучасна динамічність економічних відносин лише 

підкреслює важливість соціального діалогу, а його розвиток 

засвідчує важливість використання механізмів та інструментів 

державного регулювання. 

Сучасні теорії державного регулювання соціально-трудової 

сфери базуються та орієнтуються на цілісності та залежності 

усіх рівнів суспільства. Соціальна та економічні сфери 

взаємопов’язані. Для забезпечення швидкого поступу економіки 

важливо розробити та реалізувати механізми формування міцних 

та ефективних між ними взаємозв’язків. Відповідно, 

використання у такий спосіб соціального діалогу стає одним із 

основних передумов налагодження ефективної державної 

політики економічного розвитку. Все це засвідчує тенденції 

утвердження сучасного державного регулювання, де важливим 

об’єктом є соціальний діалог, в межах якого можливе вирішення 

значної кількості економічних та соціальних питань 

національного чи іншого рівня значення.  

Очевидно, що на ефективність державної політики 

реалізації соціального діалогу впливає комплекс чинників, 

зокрема якісних, які через об’єктивні причини не можуть бути 

економетрично врахованими. Йдеться про умови матеріально-

технічного забезпечення праці, її мотивацію та ефективність, 
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задоволення попиту на робочу силу, рівень працевлаштування та 

ділової самоактивності населення тощо.  

Таким чином, можна зробити висновок, що на сучасному 

етапі органи державного управління недостатньо приділяють 

увагу реалізації чи нездатні ефективно використовувати 

інструменти соціального діалогу у вирішенні проблем 

поліпшення умов праці, нарощування фонду заробітної плати і 

рівня її оплати, покращення соціальної захищеності, 

стимулювання розвитку підприємницьких ініціатив населення. 

Зауважимо, що ефективне використання механізмів та 

інструментів реалізації соціального діалогу обумовлене низкою 

особливостей. Відповідно, за результатами аналізу можна 

визначити такі головні напрями впровадження і розвитку 

соціального діалогу у вітчизняній економіці. Це зростання 

комплексної зайнятості населення, підвищення продуктивності 

та ефективності праці, формування високої мотивації та рівня 

якості трудового життя (рис. 5.3). Дослідження цих завдань 

потребує застосування державними органами відповідних 

механізмів. Так, щодо зайнятості, то це інституційно-правовий, 

організаційно-економічний, фінансово-інвестиційний механізми. 

Сьогодні соціальний діалог є важливим інститутом 

соціально-економічних та трудових відносин, який здатний 

узгодити інтереси між окремими його учасниками та 

забезпечити взаємну комунікацію в досягненні спільних цілей. 

При цьому такі функції соціального діалогу варто реалізувати 

інституційно-правовим механізмом, що об’єднує значну 

сукупність регламентованих процедур та правил, в межах яких 

можливо законодавчо правильно ухвалити партнерські 

соціально-орієнтовані управлінські рішення і тим самим 

ефективно скоординувати зусилля суб’єктів соціального діалогу. 

Важливо, що держава завдяки такому механізму здатна 

забезпечити високий рівень контролю усіх взятих сторонами 

соціального діалогу зобов’язань щодо трудової зайнятості і 

прямо координувати їх дії. 
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Вважаємо, що в цілях ширшого охоплення спектру питань 

соціально-трудових відносин вважаємо за необхідне органам 

державного управління застосовувати організаційно-

економічний механізм. Так, організаційна складова забезпечить 

активну участь держави, роботодавців, працівників та їх 

профспілкових організацій в соціальних перемовинах, а 

узгодження принципів економічної ефективності та соціальної 

відповідальності між ними задля реалізації соціальних та 

економічних індивідуальних і суспільних потреб – економічна. 

Відповідне поєднання організаційного і економічного підходів 

до реалізації державою політики розвитку соціального діалогу 

дозволить збалансовано підійти до вирішення проблем 

зайнятості населення, конструктивно об’єднати економічні 

ресурси агентів діалогу та раціонально розподілити їх 

відповідальність за порушення договірних домовленостей. 

Відомо, що реалізація державної політики потребує 

достатнього фінансово-інвестиційного забезпечення. 

Формування фінансово-інвестиційних контактів слід пов’язати з 

гарантуванням розвитку і розширення сфер трудової зайнятості 

населення. Мається на увазі, що застосування такого механізму з 

одного боку забезпечить ефективне вирішення державою низки 

соціально-економічних проблем пов’язаних із зростанням 

зайнятості населення, органи якої сьогодні нездатні самостійно 

це здійснити, а з іншого боку – покращить структуру зайнятості і 

оплати праці. Втім, така співпраця між державою та іншими 

сторонами соціального діалогу не повинна обмежуватись 

вирішенням окремого кола завдань, а навпаки – постійно 

удосконалюватись і розширювати межі. 

Реалізація визначених механізмів у державній політиці 

реалізації соціального діалогу для забезпечення зростання 

комплексної зайнятості населення потребує правильного 

обрання і поєднання її інструментів. До інструментів за цим 

напрямом передусім відносимо державно-приватне партнерство, 

регуляторні процедури, бізнес-проекти, соціальне партнерство, 

диверсифікацію ресурсного забезпечення. 

Обрання цих інструментів пояснюється тим, що на державу 

покладається обов’язок зі створення умов для проведення 
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дієвого соціального діалогу у сфері праці, досягнення 

консенсусу, збереження соціальної згуртованості в процесі 

розробки і реалізації політики зайнятості. Вирішення цієї 

ситуації можна ув’язати з використанням можливостей 

державно-приватного партнерства. Але необхідною є правова 

регламентація розширення складу учасників соціального діалогу 

в межах державно-приватного партнерства, зокрема 

можливостей приватних агентств зайнятості, трудових мігрантів, 

тристоронніх комісій та органів соціального партнерства. 

Вважаємо за необхідне активізувати роботу органів 

державного управління щодо легалізації приватних агентств 

зайнятості в соціально-трудових відносинах, наділяючи їх 

правовим статусом роботодавців. Це дозволить якісніше 

проводити відбір та забезпечувати підприємства професійними 

кадрами. 

Відтак, необхідним є удосконалення регуляторних 

процедур інституційного забезпечення функціонування ринку 

праці. Держава повинна взяти зобов’язання щодо стимулювання 

створення і розвитку представницьких структур для участі в 

соціальному діалозі. Першочерговим завданням для органів 

державного управління вважаємо ініціювання заснування 

тристоронньої соціально-трудової комісії і тристороннього 

соціально-економічного консультаційного форуму з метою 

підготовки рекомендацій за державними програмами 

реформування зайнятості населення і зміцнення робочих 

взаємин між органами виконавчої влади, роботодавцями та 

працівниками. У вищих органах виконавчої влади доречне було 

функціонування Консультативної ради підприємців та 

Консультативної ради працівників, які можуть брати участь у 

підготовці нормативно-правових рішень. Враховуючи значну 

частку неформальної та нестандартної форм зайнятості 

населення, можуть засновуватися та розвиватися національні 

федерації, які представлятимуть їх інтереси (наприклад, 

федерація вуличних торговців, домашніх працівників). Поряд з 

тим, кожного року на національному та місцевому рівнях 

доцільно організовувати форуми соціального діалогу з метою 

визначення та зближення партнерських позицій, в т.ч. 
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узгодження сучасних особливостей трудових відносин у 

законодавстві країни. 

Очевидно, що бізнес-середовище є соціально-орієнтоване і, 

відтак, модель соціального та суспільного підприємництва має 

важливе значення у забезпеченні розвитку соціального діалогу. 

Саме соціальні підприємці створюють і поширюють нові 

підходи до вирішення соціальних проблем, використовуючи як 

традиційні бізнес-практики, так і інновації, винаходячи нові 

форми бізнесу, або нетрадиційно адаптовуючи традиційні 

бізнес-підходи до соціальних завдань. У соціальному 

підприємництві прийнята гібридна бізнес-модель, де комерційні 

і некомерційні цілі тісно пов’язані. Сьогодні у світовій практиці 

бізнесу реалізується значна кількість проектів, які за активної 

підтримки держави та тристоронніх обговорень можна 

адаптувати до соціальних реалій національної економіки. Це 

створення ІТ-платформ за прикладом таких проектів як «KІVА» 

(має за мету надання незначних позик для започаткування 

малого бізнесу), «RАZОО» (полягає у пошуку благодійників, 

кошти яких вкладаються у вирішення соціальних завдань), 

«GlоbeІn» (дозволяє продавати на глобальному ринку товари 

ручної роботи), «LаvkаLаvkа» (відкриває можливості для 

фермерів щодо продажу своїх товарів жителям великих міст, 

минаючи ринки і складну систему перекупників) та ін. 

Об’єктивно, що забезпечення зайнятості населення є 

складним завданням, оскільки потребує від держави проведення 

реформ з врахуванням інтересів громадянського суспільства, 

бізнесу, найманих працівників тощо. Пріоритетне значення 

належить реальному сектору економіки, що утворює один з 

найбільших сегментів зайнятості. Таким чином, для ефективної 

реалізації соціального діалогу державна політика повинна 

стосуватися посилення спроможності соціальних партнерів та 

органів соціального діалогу. Так, важливо розробити та 

реалізувати стратегічний план діяльності організацій 

роботодавців і працівників реального сектора економіки, 

прийняти тристоронній план дій з удосконалення соціального 

діалогу та активно залучати до цього організації громадянського 

суспільства, розширити повноваження організацій роботодавців 
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та працівників для відстоювання своїх інтересів у межах 

соціального діалогу із органами виконавчої влади. Водночас такі 

організації повинні переглянути традиційний формат участі в 

національній системі соціального діалогу, вкладати кошти в 

розвиток нових можливостей і створювати нові соціальні 

партнерства та стратегічні альянси. 

Однак масштаби ефективності соціального діалогу на 

сьогодні обмежені можливостями і наявними ресурсами 

учасників. За таких обставин важливо, щоб органи виконавчої 

влади ініціювали створення національної бази розвитку 

трудових ресурсів та професійної підготовки, що дозволить 

розпочати реформування системи освіти, наукових досліджень, 

підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу. Роль 

соціального діалогу буде полягати у забезпеченні 

міжфункціональних зв’язків сфер освіти, професійної підготовки 

та трудової зайнятості, що комплексно розширить можливості 

населення працевлаштуватись. Таким чином, органам 

виконавчої влади можливо покращити ресурсне забезпечення 

державної політики в аналізованій сфері. 

Реалізація соціального діалогу є ефективною, якщо в повній 

мірі враховуються усі інтереси його учасників. Так, одним із 

головних пріоритетів функціонування підприємств, який може 

бути досягнений засобами соціального діалогу, є підвищення 

продуктивності та ефективності праці. Вважаємо, що 

результативність соціального діалогу перш за все залежить від 

мотиваційної складової її забезпечення. З огляду на це державна 

політика реалізації соціального діалогу повинна активно сприяти 

впровадженню соціального-мотиваційного механізму, який 

передбачатиме, з одного боку, дотримання логіки партнерських 

відносин із найбільш максимальним соціальним результатом, а з 

іншого – свідоме ставлення учасників до змісту завдань, що 

перед ними ставляться. Основне завдання такого механізму – 

змінити вектори комерційних відносин, зблизити позиції 

соціальних партнерів, культивувати відчуття і розуміння 

вирішення господарських завдань імплементацією соціального 

діалогу. 

Але соціально-мотиваційний аспект співробітництва в 
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соціальній сфері потребує організаційно-інституційного 

впорядкування. Вважаємо, що система державного управління 

не в повній мірі враховує організаційні аспекти торгово-

технологічного процесу, недостатньо ефективно урегульовує 

правові та організаційні основи формування товарного обігу, не 

забезпечує паритетної співпраці між суб’єктами господарської 

діяльності та органами місцевого самоврядування. Все це 

перешкоджає підвищенню продуктивності та ефективності праці 

в Україні. З огляду на це, важливо вірно використати 

організаційно-інституційний механізм соціального діалогу та, 

таким чином, активізувати співпрацю власників (керівників) 

підприємств, персоналу та представників влади. 

Вступаючи в соціальний діалог, державні структури, 

організації працівників і роботодавців повинні повністю 

усвідомлювати його мету. Для участі в цьому процесі слід 

змінити довіру між суб’єктами соціального діалогу. Незважаючи 

на відмінності в цілях і поглядах, соціальним партнерам варто 

навчитися знаходити і реалізувати спільні засоби підвищення 

продуктивності та ефективності праці. Також державі та 

соціальним партнерам потрібно будувати і в подальшому 

підтримувати довірчі відносини. Вважаємо, що фактор довірчих 

відносин та рівного партнерства може забезпечити вирішення 

завдань покращення результатів і якості праці, якщо 

існуватимуть тісні комунікативні зв’язки між органами влади та 

іншими сторонами соціального діалогу, діятиме інституційна 

база соціального діалогу з чіткими правилами і гарантіями, 

залучатимуться авторитетні незалежні організації. 

Перспективою розвитку соціального діалогу слід вважати 

модернізацію системи колективних переговорів і врегулювання 

трудових спорів. Сьогодні соціальний діалог часто 

використовується для задоволення скарг персоналу, в такому 

випадку соціально відповідальне підприємство повинно 

розробити систему прийому заяв від працівників, яка дозволить 

підвищити якість оцінювання та визначення передумов 

продуктивної і ефективної праці. Також доцільно створити бази 

даних про колективні угоди всіх рівнів, атестаційні комісії 

оцінювання якості соціального посередництва із залученням 
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організацій громадянського суспільства, інших незалежних 

експертів. 

Важливою передумовою підвищення продуктивності та 

ефективності праці є формування конкурентоспроможних 

робочих місць. Відповідно, процедура партнерства держави та 

підприємств повинна стосуватися створення умов для 

задоволення потреб працівників, оплати їх праці, забезпечення 

відсутності на робочому місці різного роду загроз (фізичних, 

психологічних, втрати зайнятості) та можливостей 

особистісного зростання, задоволення почуття важливості для 

керівництва, визнання успіху оточуючими, який 

проявлятиметься у повазі, кар’єрному та професійному 

зростанні. 

Поряд з тим, не менш ефективним може бути впровадження 

та широке використання альтернативних і нестандартних форм 

зайнятості. Негативно, що у працівників, найнятих на 

нестандартних умовах, часто обмежені можливості участі в 

колективних перемовинах. Тут важливою є роль держави як 

головного партнера, зокрема з консультування. Вважаємо, що на 

сьогодні для підвищення якості робочої сили шляхом 

диверсифікації форм зайнятості робота державних органів влади 

повинна концентруватися на прийнятті низки законодавчих актів 

у врегулюванні професійного розвитку персоналу, забезпеченні 

безпосереднього зв’язку між стандартами оплати праці та рівнем 

кваліфікації працівників, розробці прогнозів потреби галузі і її 

сегментів в робочій силі за професійно-кваліфікаційними 

групами, запровадженні багатоканального фінансування 

професійної освіти. 

Продуктивність та ефективність праці має виражену 

залежність від соціальних чинників внутрішнього та 

зовнішнього характеру. А попри динамічність господарських 

операцій соціальна інтегрованість підприємства лише 

посилюється. За таких обставин державна система повинна бути 

зорієнтована на формуванні оптимальної моделі зближення 

соціальних позицій суб’єктів трудової сфери. Відтак, про 

ефективність такої форми державної політики розвитку 

соціального діалогу свідчитиме запровадження абсолютно нових 
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підходів до формування соціально-економічних відносин, 

поєднання соціальних інтересів, розв’язання соціальних 

проблем. Водночас, новації держави у соціальній сфері можуть 

позитивно вплинути на соціальній капіталізації суб’єктів 

бізнесу, посилення мотивації до розроблення і впровадження у 

практику нових знань, розвиток форм співпраці з інноваційно 

активними підприємствами. 

Відмітимо, що соціальні інновації сприятимуть розвитку 

економіки та її соціальної сфери, а також дозволяють 

підприємствам реалізувати свою суспільну функцію, дають 

можливість розвивати нові продукти і напрямки, створювати 

зв’язки лояльності між продавцем і покупцем. Важливо, що 

соціальні інновації зорієнтовані на активізацію інтелектуальних, 

творчих здібностей та розширення можливостей усіх членів 

громадянського суспільства, що дозволяє поліпшити якість 

трудового життя, соціальну відповідальність, партнерство, 

інформаційні зв’язки. 

На нинішній день одним із головних чинників успішного 

проведення соціальних переговорів та консультацій є мотивація 

їх учасників, а особливо це стосується персоналу, який 

обмежений у доступі до розподілу результатів праці, 

правоздатності підіймати питання масштабних змін у соціально-

трудовій та економічній сферах. Таким чином, важливим 

напрямом державної політики розвитку соціального діалогу 

вважаємо формування високої мотивації праці та рівня якості 

трудового життя. Відповідно, актуальним є використання 

соціально-психологічного, економічно-ресурсного, 

інформаційно-аналітичного механізмів, завдяки яким процес 

визначення та зближення позицій сприяє формуванню 

взаємовигідних відносин, активізує прийняття узгоджених 

рішень, забезпечує усі передумови покращення соціальної та 

економічної активності. 

Так, соціально-психологічний механізм враховує більше 

чинники відповідальності, об’єктивності, порядності, 

принциповості, які формуються у сторін соціального діалогу та 

виявляють її ставлення до мотивації праці і якості трудового 

життя.  
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Сьогодні держава володіє усіма засобами психологічного 

контролю соціальної поведінки населення і у період сучасних 

технологій повинна лише їх удосконалювати. При цьому лише в 

межах соціального діалогу можна успішно здійснювати 

реалізацію заходів оперативного моніторингу психологічного 

сприйняття соціальних нововведень у сфері економіки праці. 

Доповненням до реалізації цих завдань є відповідні 

інструменти економічно-ресурсного механізму, який 

спрямовується на активізацію розвитку соціального діалогу, 

покращення його ресурсного забезпечення. Тобто в економіці 

повинні діяти програми удосконалення організації праці і 

відпочинку, заохочення до творчої та інтелектуальної трудової 

діяльності, адаптації інформаційних технологій у соціальне 

життя персоналу. При цьому дії держави повинні сприяти їх 

реалізації, а при досягненні значних успіхів популяризувати і в 

інших секторах економіки. 

Соціальний діалог є засобом обміну інформацією і 

застосування інформаційно-аналітичного механізму, що 

забезпечує її достовірність, корисність, цільову орієнтацію та ін. 

Щодо зростання мотивації праці, то тут держава максимально 

повинна налагодити та стимулювати формування стійких 

партнерських зв’язків підприємств з господарськими суб’єктами 

інших секторів економіки з ціллю розширення можливостей та 

імплементації програм такого механізму. 

Налагодження соціальних комунікацій з працівниками 

підприємств вбачаємо шляхом досягнення солідарної 

відповідальності за підвищенням рівня оплати праці, 

удосконалення її структури через спільне впровадження і 

реалізацію положень галузевої тарифної угоди. Тут важливо у 

державній управлінській системі ввести в дію єдину тарифну 

сітку оплати праці, передбачити поетапне встановлення 

міжкваліфікаційної її диференціації з врахуванням відмінностей 

у складності та відповідальності за виконання робіт. Позитивно, 

що це дозволить підвищити рівень легалізації праці, її 

інтелектуалізувати та справедливо оплачувати, а відтак і 

мотивувати.  

З огляду на глобальні тенденції розвитку ринку праці в 



240 

межах реалізації соціального діалогу все більшого значення 

набуває міжфункціональна кооперація зусиль на реалізації 

інноваційних технологій в обліку зайнятості та режимів праці і 

відпочинку. Так, високий рівень функціональності 

інформаційно-аналітичної системи зайнятості дозволяє 

підприємствам якісніше адаптуватись до ринкових умов, 

безперервно слідкувати за рівнем кваліфікації персоналу, 

типізувати та стандартизувати трудові процеси, передбачати 

потреби працівників у соціальному захисті, а все це важливі 

ознаки мотивації праці та якості трудового життя. Крім того, 

така система дозволяє ефективно визначати оптимальні режими 

праці і відпочинку, раціонально підходити до активного 

впровадження інструментів підвищення ефективності праці, 

результативно розподіляти обов’язкові витрати на персонал і 

працю. Відтак, про роль соціального діалогу та державної 

політики його реалізації свідчитиме швидкість прийняття 

узгоджувальних рішень із застосування технологічних операцій 

обліку трудової діяльності. 

Також в контексті технологічного розвитку важливо 

узгодити інтереси мотивації праці підприємств щодо якісних 

робочих місць та держави щодо зайнятості, формування і 

використання інтелектуального капіталу. Тут важливо, щоб 

органам державного управління вдалось забезпечити зростання 

попиту на результати інтелектуальної діяльності, капіталізувати 

ринок інтелектуальної власності, вирішити проблеми з 

підготовки й підвищення професійно-кваліфікаційних 

здібностей персоналу. 

Важливою є інтерактивність сторін соціального діалогу з 

секторами фінансів, страхування, банківського бізнесу в цілях 

імплементації програм та стандартів соціального забезпечення і 

гарантій. Об’єктивно, що соціальний захист повинен 

ґрунтуватися на широкому консенсусі, забезпечуватися шляхом 

досягнення компромісу та бути визнаним, справедливим і 

неупередженим. Відтак, система соціального забезпечення може 

бути ефективною за умови повного чи часткового фінансування 

через внески роботодавців і працівників, створення галузевого 

інституту соціального захисту, упорядкування соціальних 
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послуг державних інституцій, використання прогресивних форм 

соціального страхування. Крім того, актуальною є зміна підходу 

до формування соціального пакету працівників підприємств, 

вміст якого повинен бути адаптований до сучасних потреб 

суспільного життя. 

Соціальний діалог є ефективним за умови існування 

сформованої інформаційної бази аналізу і прийняття узгоджених 

управлінських рішень. Це також стосується питання 

забезпечення високої мотивації праці та рівня якості трудового 

життя. Відтак одним із інструментів соціального діалогу 

доцільно вважати комунікативну співпрацю з формування 

інформаційно-аналітичної системи моніторингу якості та 

ефективності праці. Відповідно, в результаті спільних 

консультацій варто передбачити впровадження автоматизованої 

системи обробки обліково-аналітичної інформації, де держава як 

одна із сторін повинна запропонувати бюджетну чи грантову 

підтримку. Це дозволить істотно зменшити трудомісткість праці, 

підвищити рівень економії фонду оплати праці, запровадити 

прогресивні форми мотивації праці, покращити культуру 

обслуговування населення. 

Важливо, щоб спільна робота сторін соціального діалогу 

стосувалася розширення можливостей участі працівників у 

галузевому капіталі на різних рівнях. Так, на рівні підприємства 

важливо удосконалити внутрішні статутно-правові відносини, 

зокрема шляхом надання працівникам частки у статутному 

капіталі, розподілу прибутку у відповідності до внеску в 

зростання фінансово-економічних результатів, формування 

фондів розвитку та покриття соціально-трудових ризиків. 

Сьогодні на галузевому рівні існує потреба в створенні 

гарантійних фондів соціального захисту трудових інтересів, що 

вимагає узгодження між соціальними партнерами загальної 

правової бази, фінансування, організації та управління, 

визначення процедур компенсування, регулярної оцінки 

функціонування фондів. 
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5.3. Формування та розвиток функціонально-суб’єктної 

інтеграції в рамках системи соціальної безпеки держави 

 

Попри соціальний характер та віднесення категорії 

соціального діалогу до соціально-орієнтованих все ж головною 

метою та ціллю державної політики в аналізованій сфері 

вважаємо формування і ефективне використання 

інтелектуального капіталу вітчизняних підприємств. Цього 

можливо досягнути у спосіб тристороннього регулювання 

соціально-трудових відносин на галузевому, регіональному 

(обласному) та територіальному (муніципальному) рівнях через 

соціалізацію праці, підвищення рівня її якості та оплати, 

зростання задоволеністю праці, формування мотивів до 

професійно-кваліфікаційного розвитку, створення і 

впровадження інновацій, постійну активність працівників 

відносно підвищення ефективності праці та осучаснення і 

модернізацію бізнес-процесів. У такому зв’язку і послідовності 

вбачається вплив активної державної політики з поширення 

позитивних практик соціального діалогу та зростання 

ефективності в економіці і системі соціальної безпеки України. 

Досягнення цієї мети, по-перше, пов’язане з реалізацією 

дрібніших (на перший погляд) цілей та завдань, які в сукупності 

приводять до головної цілі політики; по-друге, попри широкі 

можливості суб’єктів соціального діалогу (зокрема держави), їх 

потенціал все ж обмежений і може бути суттєво доповнений за 

умови включення в «діалог» ширшого переліку інших суб’єктів, 

дотичних до виконання різноспрямованих завдань; по-третє, 

потребують врахування і підсилення різноманітні функціональні 

сфери та напрями (до прикладу фінансова, кадрова, техніко-

технологічні, інвестиційна, інноваційна, соціальна та ін.), що 

покращує ресурсну забезпеченість, надає різностороннього 

розвитку та покращує отриманий на виході результат державної 

політики, у т. ч. через його поширення в суміжні види 

економічної діяльності, сектори та сфери економіки і суспільного 

життя. Відтак, мова йде про спочатку формування, а надалі – 

розвиток функціонально-суб’єктної інтеграції в аналізованій 

сфері. 
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На рис. 5.4 схематично представлено перелік головних та 

додаткових (які мають бути включеними до розширеної та більш 

ефективної системи соціального діалогу) суб’єктів «діалогу», а 

також мету державної політики у сфері реалізації соціального 

діалогу та додаткові завдання, реалізація яких уможливлюється і 

покладається на нових учасників взаємовигідного 

співробітництва, забезпечує синхронний вплив на досягнення 

головної мети політики.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 5.4. Учасники та завдання функціонально-суб’єктної інтеграції 

для реалізації державної політики розвитку соціального діалогу в 

системі соціальної безпеки України 
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На наше переконання, інтелектуальний капітал є головним 

ресурсом розвитку у всіх видах економічної діяльності, а 

кваліфікована робоча сила – основа інтенсивного, стійкого та 

збалансованого економічного зростання. Інтелектуальний капітал 

закладається в процесі становлення особистості та навчання. 

Проте подальший розвиток та ефективне використання 

інтелектуального капіталу в значній мірі залежить від системи та 

структури соціально-трудових відносин на підприємстві, зокрема 

концентрації зусиль на таких сферах, як розширення зайнятості, 

соціальний захист, оплата і безпека праці, дотримання норм та 

основоположних принципів у сфері праці та соціального діалогу. 

Відомо, що соціальний діалог покликаний забезпечити 

зближення і узгодження інтересів персоналу, роботодавця та 

держави, одним з найважливіших є висока якість праці, що 

потребує підготовки висококваліфікованих працівників. Значну 

роль в цьому відіграє вирішення завдань з приведення змісту та 

структури професійної освіти і навчання у відповідності до 

потреб ринку праці. Відтак, з огляду на наведене актуалізується 

потреба в залученні до складу суб’єктів активного соціального 

діалогу профільних навчальних закладів, центрів підготовки та 

перепідготовки кадрів, а також служб та центрів (причому 

недержавної форми власності) зайнятості. 

Вважаємо, що на сьогодні необхідною є модернізація 

професійних освітніх програм з врахуванням потреби ринку 

праці. Від такого роду співпраці позитивний ефект буде 

забезпечений що для підприємств, які отримають потенційних 

працівників з необхідними для відповідного виду економічної 

діяльності якостями та компетенціями, що для навчальних і 

освітніх закладів, які отримають додаткових професійно 

зорієнтованих і зацікавлених студентів. 

Забезпечити розвиток такої співпраці можливо шляхом 

надання державою певної квоти державного замовлення на 

підготовку відповідних фахівців у професійно-освітніх та вищих 

навчальних закладах. Як правило, це навчальні заклади, що не 

відносяться до системи МОН України та, відповідно, не мають 

бюджетних місць. Відтак, цю ситуацію слід змінювати і держава 

має забезпечити свою активну участь у підготовці 
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висококваліфікованих працівників для реального сектору 

економіки. 

Вважаємо також, що найбільш ефективним шляхом 

впровадження ефективних (у т. ч. провідних світових) практик 

якісного функціонування та розвитку соціально-трудової сфери 

на вітчизняних підприємствах є стандартизація цих процесів. 

Йдеться про допомогу підприємствам в проходженні процедур та 

в подальшому отриманні сертифікатів якості в цій сфері визнаних 

міжнародних організацій (до прикладу, ІSО). Це дозволить не 

лише організувати відповідну роботу, але й поставити її на 

належний рівень якості, системності і довгостроковості. 

Вважаємо, що органам державного управління як центрального, 

так і місцевого рівня потрібно розробити програми бюджетно-

фінансової підтримки підприємств, що прагнуть отримати 

відповідні сертифікати. Це стосується не стільки виділення 

додаткових коштів, як в більшій мірі надання т. зв. «канікул» чи 

відстрочок з оплати певних платежів до місцевих бюджетів на 

суму витрат на підготовку та проходження сертифікаційних 

процедур. Як свідчить міжнародна практика, перспективним тут 

може стати й підтримка консалтингових структур, які надають 

допомогу у проходженні процедур сертифікації. 

Узагальнюючи, зауважимо, що створення правових, 

економічних та інституційних умов, які сприяють формуванню 

ефективно працюючого ринку праці, зокрема в цілях 

забезпечення соціальної стабільності в суспільстві, є на сьогодні 

важливим пріоритетом. Його первісними пріоритетами є 

створення комфортних і безпечних робочих місць, що 

відповідають сучасним стандартам охорони та безпеки праці, 

надання соціальної підтримки та ін. 

Щодо соціального забезпечення, то вважаємо, що тут 

особливу увагу доцільно приділити підвищенню ефективності 

системи соціального трудового страхування (шляхом залучення 

до пропонованої нами системи відповідних суб’єктів), пенсійного 

забезпечення та захисту від безробіття, оплати праці. Відтак, роль 

соціальних структур тут мала би бути більшою. Органам влади 

потрібно розробити та реалізувати низку організаційно-

економічних заходів із розвитку співробітництва діючих 
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державних і комунальних служб та структур із підприємствами. 

Вважаємо, що можливості для такої співпраці існують, але в 

значній мірі визначаються залученням до відповідного «діалогу» 

інших суб’єктів, наприклад, страхових організацій, 

консультаційних фірм, інвесторів, представників банківського та 

фінансового секторів, бізнес-асоціацій. 

Ефективний соціальний діалог має відігравати важливу роль 

в удосконаленні системи оплати праці. Прогресивне 

реформування системи оплати праці забезпечить більш тісний 

зв’язок між економічним зростанням та покращенням фінансових 

результатів господарювання підприємстві зі зростанням рівня 

оплати праці. Сприяння проведенню колективних перемовин на 

різних рівнях і нарощування потенціалу соціальних партнерів має 

стати важливою складовою соціального діалогу з питань оплати 

праці. 

Запорука ефективного соціального діалогу у вітчизняній 

економіці криється у формуванні рівноправних, сильних і 

компетентних партнерів. Відповідно, зусилля об’єднань 

роботодавців та профспілок слід більше зосередити на вирішенні 

стратегічних завдань, збереженні та нарощуванні членської бази. 

Важливим завданням на сьогодні залишається підвищення 

представницького рівня соціальних партнерів, посилення їх 

інституціонального та технічного потенціалу, зміцнення 

компетенцій та професіоналізму для участі, спільно з владою, в 

розробці та реалізації політики у соціально-трудовій сфері. 

Наведене вище в більші мірі стосується аспекту суб’єктів, 

яких слід долучити до реалізації соціального діалогу в Україні. 

Інша сторона справи – функціональна в межах функціонально-

суб’єктної інтеграції потребує реалізації комплексу заходів, 

зорієнтованих на підсилення питань соціального діалогу за 

функціональними напрямами та сферами діяльності галузі і її 

суб’єктів. Так, відомо, що стратегічні пріоритети розвитку 

підприємств є складною системою стратегічних цілей діяльності, 

перелік яких залежить від класифікаційної ознаки, за якою 

проводиться аналіз. Так, за змістом та спрямованістю це 

економічні, соціальні, власні; за сферами реалізації – цілі 

маркетингової, фінансово-економічної, інноваційної, 
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інвестиційної діяльності, організаційного управління; за 

орієнтацією підприємницької діяльності – цілі корпоративного 

(портфельні, загальні), функціонального, ресурсного 

(забезпечуючі), ділового, операційного характеру; за стадіями 

економічного розвитку – цілі зростання, стабілізації (утримання), 

скорочення (захисту); за методом оцінки – кількісні та якісні цілі 

діяльності; залежно від складу та характеру інтересів, які 

відображаються – цілі підприємства як суб’єкта ринкових 

відносин та, як суб’єкта суспільства; за напрямами дії – цілі 

консервативного, агресивного, конкурентного, оборонного 

спрямування. 

В умовах соціалізації економіки спостерігається залежність 

між інтересами суб’єктів господарювання (отримання прибутку) 

та суспільства (покращення рівня якості трудового життя, 

купівельної спроможності, розвиток соціальної інфраструктури). 

При цьому, узгодження цих інтересів є складним процесом, який 

обґрунтовує необхідність удосконалення соціально-трудових 

відносин та взаємного використання можливостей державної 

системи соціального захисту і соціальних гарантій. Таким чином, 

соціалізація спрямована на підвищення ефективності соціальної 

роботи та соціальної відповідальності, позитивно впливає на 

зростання якості та доступності товарів та послуг для населення. 

Водночас, покращення ефективності соціалізації діяльності має 

позитивний вплив на покращення мотивації праці та соціального 

захисту, посилення інтелектуально-кадрової складової. 

У такому випадку, виділяють два основні напрями 

соціалізації: 1) внутрішній, що проявляється в зростанні рівня 

оплати праці та її матеріального стимулювання, стабільності 

персоналу та можливостях його професійно-кваліфікаційного 

розвитку, участі працівників у капіталі та прийнятті 

управлінських рішень; 2) зовнішній, який передбачає посилення 

соціальної відповідальності підприємств перед споживачами, 

державою, територіальною громадою, партнерами та 

контрагентами.  

В сучасних умовах соціалізація є необхідною, оскільки 

сприяє формуванню нової якості системи соціально-трудових 

відносин, елементами якої є підприємство, персонал, а також 
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держава. Як наслідок, досягнення соціальних стандартів – рівня 

доходу, структури споживання, зайнятості, соціального 

страхування, що забезпечують розвиток трудового потенціалу – 

має пріоритетне значення, оскільки від цього залежить 

спроможність підвищувати ефективність функціонування, 

покращувати якість торговельного обслуговування населення, 

розширювати асортимент товарів та обсяг їх реалізації. Таким 

чином, зростання масштабів соціалізації та підвищення 

ефективності впливу її чинників на діяльність підприємств 

сприяє реалізації принципів соціально-трудових відносин, що 

охоплюють зайнятість та продуктивність праці, людський та 

соціальний капітал, соціальний захист працівників і послуги 

соціальної сфери, систему розподілу товарів та послуг, соціальну 

відповідальність та соціальну безпеку. 

Відтак, представникам органів державного управління 

важливо зрозуміти мотиваційні аспекти соціалізації діяльності, 

пріоритети розвитку та напрями удосконалення соціально-

трудових відносин. Зауважимо, що соціалізація діяльності не 

лише сприяє розширенню обсягів використання соціальної 

складової економічного потенціалу, але й є засобом дослідження 

попиту, розвитку позитивної суспільної думки, формування такої 

собі якісної складової життєздатності та 

конкурентоспроможності. Позитивним аспектом соціалізації 

також можна вважати і розвиток конкуренції на споживчому 

ринку і нових форматів торгівлі, посилення боротьби за 

споживача, які сприяють утвердженню соціально-трудових 

стандартів бізнес-етики, впровадженню прогресивних форм 

продажу товарів і обслуговування покупців, відкриттю сучасних 

магазинів. 

Разом з тим, існує недостатній рівень соціальної 

відповідальності більшості суб’єктів господарювання перед 

територіальною громадою, партнерами і контрагентами та 

державою. Це призводить до збільшення втрат соціальних 

цінностей, скорочення заходів соціально-економічного розвитку 

території функціонування підприємств, а також занепаду 

вітчизняного виробництва спожиткових товарів та зростання 

продажів імпортних товарів низької якості ще й за завищеними 
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цінами. При цьому, з кожним роком у вітчизняних підприємств 

торгівлі погіршується мотивація до реалізації навіть тих товарів, 

для яких є всі можливості щодо їх виробництва в Україні й за 

прийнятними цінами.  

На сьогодні спостерігаються також тенденції до погіршення 

людського та соціального капіталу більшості галузей економіки. 

Так, серед суб’єктів господарювання спостерігаються тенденції 

до продажу здебільшого алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів: понад 80,0 % спеціалізованих підприємств роздрібної 

торгівлі, що торгують переважно продовольчими товарами, 

здійснюють торгівлю алкогольними напоями та тютюновими 

виробами, а частка підприємств, що спеціалізуються на продажу 

суспільно-необхідних товарів, скоротилася до менше 9,0 %. 

Частка алкогольних напоїв та тютюнових виробів в роздрібному 

товарообороті продовольчих товарів торговельних мереж 

становить близько 20,0 % і 15,0 % відповідно. Все це не сприяє 

формуванню здорового способу трудового життя, а як наслідок 

негативно впливає на розвиток трудових здібності, компетенції та 

підвищення рівень знань і продуктивності праці, у т.ч. сфери 

роздрібної торгівлі. Для усунення цих проблемних аспектів 

необхідно впроваджувати у практику соціалізації принципи 

соціально-орієнтованого маркетингу, які дозволять сформувати 

на підприємствах роздрібної торгівлі колектив осіб із високим 

рівнем соціальної відповідальності.  

Крім того, за результатами оцінювання проблемних аспектів 

та перешкод розвитку соціально-трудових відносин виявлено, що 

соціалізація не в повному обсязі виконує положенні на неї 

функції, а саме – забезпечення балансу попиту та пропозиції на 

ринку праці, в т.ч. на основі підвищення якості і 

конкурентоспроможності робочої сили; забезпечення умов 

зростання реальної заробітної плати; підвищення ефективність 

соціального захисту працівників; формування системи соціальної 

відповідальності бізнесу; покращення організаційного рівня 

праці. 

В умовах істотного послаблення соціальної складової 

економічної політики вітчизняних підприємств можливим є 

запровадження таких непрямих важелів стимулювання 
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соціалізації діяльності, як гарантування державою надання 

необхідного обсягу банківських позик на підвищення рівня якості 

трудового життя та розвиток людського і соціального капіталу 

підприємств; звільнення від оподаткування тих коштів 

підприємств, які спрямовуються на розвиток соціального захисту 

і соціальних гарантій; формування цілісної інституціональної 

системи соціальної відповідальності, спрямованої на розширення 

практик загальнообов’язкового індивідуального регулювання 

трудових відносин; виділення коштів місцевих бюджетів на 

підвищення ефективності використання трудових здібностей 

персоналу шляхом інвестування в освіту, професійне навчання, 

мотивацію, мобільність і оздоровлення; врегулювання 

законодавчо-правових норм прямої дії задля унеможливлення 

дублювання функцій державних органів соціального контролю та 

зростання кількості обстежень соціально-побутових умов 

трудової діяльності; активізація процесу створення 

інформаційної системи соціальних потреб та благодійних 

проектів суб’єктів бізнесу. 

На сьогодні важливим є створення розвиненої соціальної 

інфраструктури, формування адекватних механізмів взаємодії 

підприємств з органами державної влади, громадськими та 

благодійними організаціями і впровадження принципів 

соціального партнерства. Попри те, на першому етапі зміни 

напрямів соціалізації діяльності та удосконалення системи 

соціально-трудових відносин важливо визначити функціональні 

напрями розвитку та стратегічні цілі підприємств, врахувавши 

вплив чинників внутрішнього та зовнішнього середовища. Так, з 

метою побудови ефективної системи управління фінансово-

економічною діяльністю органам державного управління слід 

реалізувати низку заходів, зорієнтованих на підвищення рівня 

рентабельності діяльності, зниження рівня витрат обігу, 

збільшення оборотності власних фінансових ресурсів 

підприємств. При цьому, для забезпечення адаптації суб’єктів 

господарювання до непередбачуваних змін зовнішнього 

середовища необхідно впливати на оптимізацію співвідношення 

власного та позикового капіталу, зменшення рівня трансакціних 

витрат, мінімізацію кредиторської та дебіторської 
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заборгованостей.  

Звичайно, політика формування фінансової структури 

капіталу є ефективною, за якої забезпечується підвищення 

рентабельність власного капіталу, мінімальний фінансовий ризик, 

достатня фінансова стійкість, платоспроможність та ділова 

активність. Втім, внутрішні та зовнішні ризики фінансової 

залежності й зумовлені ними негативні економічні та соціальні 

наслідки підвищують зацікавленість персоналу в фінансових 

результатах господарювання. Водночас, основною причиною 

участі персоналу в збільшенні внутрішньої вартості капіталу 

підприємств є надія збереження робочих місць. Особливо 

поширеною така ситуація є на території функціонування 

підприємств із трудонадлишковою кон’юнктурою ринку праці. 

Таким чином, розвиток бізнесу та покращення фінансового стану 

підприємств може здійснюватися за рахунок відстрочки або 

відмови персоналу від винагороди за результати праці; здатності 

персоналу тимчасово виконувати трудові зобов’язання без 

отримання додаткової матеріальної винагороди; можливостей 

участі працівників у статутному капіталі (через пайовий капітал); 

взаємної відповідальність керівництва і трудового колективу 

щодо результатів діяльності. 

Однак, в умовах надмірно високого податкового 

навантаження на оплату праці участь працівників у прибутках 

суб’єктів бізнесу ще не отримала достатньо широкого 

поширення. Це пояснюються тим, що для вітчизняних 

підприємств властивим є поширення практик тіньових 

фінансово-економічних операцій, в т.ч. неформальної зайнятості. 

За таких умов оптимальним стає прибуток, який відповідає 

нульовому значенню та усуває необхідність сплачувати податки, 

в т.ч. на фонд оплати праці. Більше того, торговий персонал 

погоджуються з таким станом справ, оскільки «конвертний» 

спосіб розрахунків дозволяє отримувати більшу платню. Як 

наслідок, розвиток підприємств стає непередбачуваним, а 

найманий працівник не несе жодної відповідальності, в т.ч. 

соціальної за легальність своєї праці.  

В сучасних умовах зростання залежності підприємств від 

конкуренції та ринкової кон’юнктури все більше посилюється 
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важливість маркетингових стратегічних цілей, оскільки вони 

обґрунтовують ринкову спрямованість підприємства. Так, для 

збільшення ринкової частки діяльність підприємства має 

узгоджуватися із розширенням та покращенням стійності 

асортименту товарів, їх якості, підвищення рівня ліквідності 

(зокрема торгових марок (брендів)), використання 

демонстраційної та установочної площ. Варто відмітити й вплив 

держави на такі господарські рішення, як зниження цін на 

пропоновані товари; скорочення затрат часу покупців на 

очікування обслуговування; розширення сервісного 

обслуговування; розширення переліку додаткових послуг; 

збільшення кількості внутрішньомагазинних рекламних засобів 

та інформації. 

Реалізація державної політики поширення соціального 

діалогу має бути сфокусованою не лише виключно на соціально-

трудову сферу, але й через «виховання» висококваліфікованого 

працівника впливати на всі функціональні сфери ефективності 

бізнесу. В процесі регулювання розвитку економіки органам 

державного управління доцільно стимулювати впровадження 

маркетингових проектів з метою зростання якості та доступності 

товарів і послуг для населення. Це включає комплекс таких 

заходів, як: надання знижок, купонів чи лотерейних білетів, 

виставки-продажі, семінари, випуск сувенірної продукції, 

розсилання буклетів, рекламних листів, замовлення статей у 

друкованих засобах масової інформації; реклама на теле- та 

радіоефірах. 

В той же час необхідно врахувати соціальні аспекти 

(внутрігалузеві, народногосподарські) ефективності товарного 

обігу. Тому в процесі реалізації політики соціального діалогу 

важливо дбати й про дотримання прав та свобод споживачів, 

стандартів культури та якості їх обслуговування, захист 

конфіденційної інформації про клієнтів, гарантування надання 

необхідної та достовірної інформації про якість, безпечність, 

кількість товарів (послуг). Зокрема, особливу увагу слід 

приділити якості культури обслуговування покупців, яка 

враховує не лише професійну етику продавця, а його здатність 

постійно розв’язувати «конфлікти потреб покупців» – різних за 
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віковою структурою, рівнем матеріального забезпечення та 

інтелектуального розвитку. Відтак, товарна пропозиція має 

формуватися відповідно до структури споживчого кошика 

населення та розширення асортиментних позицій соціально 

значущих товарів і послуг. Крім того, в сучасних умовах, коли на 

підприємствах зростають випадки отримання споживачами 

шкоди (збитків), завданих товарами неналежної якості, існує 

потреба в належному соціальному (громадському) контролі, 

виходячи із соціально-економічних норм та заохочення до 

нормативної поведінки. 

Іншим стратегічним пріоритетом розвитку, що передбачає 

підвищення ефективності просторового й розширеного 

відтворення матеріальних та фінансових ресурсів, є інвестиційна 

діяльність. Відтак, для органів державного управління важливим є 

досягнення наступних стратегічних цілей, як підвищення рівня 

капіталізації та доходу на інвестиції підприємств, оновлення 

обладнання (або технічне переоснащення), проведення ремонтно-

профілактичних операцій, реконструкція діючих магазинів; 

приріст запасів товарно-матеріальних цінностей. 

До цілей макроекономічного характеру інвестиційної 

діяльності суб’єктів господарювання віднесемо: розширення 

виробничих потужностей та торговельної мережі (зокрема за 

рахунок придбання нових підприємств і торгових одиниць); 

скорочення тривалості стадій інвестиційного циклу; поліпшення 

структури капітальних вкладень; впровадження сучасних методів 

управління інвестиційним процесом. Підтверджує актуальність 

цих стратегічних цілей сповільнення інвестиційної активності 

підприємств в Україні. 

Як уже зазначалося, негативним наслідком, а також 

перешкодою і проблемою щодо розвитку соціально-трудової 

сфери на підприємствах є зниження можливості навчання, 

перекваліфікації і підвищення кваліфікації кадрів. Відтак, 

актуальним напрямом державної політики доцільно вважати 

підвищення рівня забезпеченості вітчизняних підприємств 

інтелектуально-кадровим ресурсом. Важливо врахувати, що 

покращення мотивації працівників до професійно-

кваліфікаційного розвитку обумовлена не лише інтересом до 
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нових знань та навичок чи бажанням встановити нові контакти та 

розширити коло спілкувань, а й впливом ризиків втрати місця 

праці, посади, соціального захисту. Таким чином, заходи 

інвестиційного характеру, спрямовані на пристосування 

професійно-кваліфікаційної структури працівників до сучасних 

вимог ринку праці, є джерелом підвищення професійної 

майстерності та продуктивності праці, покращення трудової 

мотивації та кар’єрного росту, поліпшення соціально-

психологічного клімату, зміцнення лояльності, відданості 

працівників меті підприємства, покращення трудової дисципліни 

та згуртованості колективу.  

Більше того, інвестиційна діяльність має бути спрямованою 

на удосконалення практики управління організацію та 

обслуговуванням робочих місць відповідно до міжнародних 

стандартів, що передбачає впровадження нових прийомів і 

методів праці (які дозволяють подолати монотонність та 

підвищити змістовність праці), створення, раціональне 

оснащення і планування робочих місць. Також актуальним слід 

вважати створення сприятливих соціально-побутових умов для 

самореалізації і розвитку особистості, що проявляється у 

поліпшенні ділової атмосфери в трудовому колективі, вихованні 

сумлінного ставлення до трудових обов’язків та раціоналізації 

режиму праці і відпочинку. У такому разі, створюючи 

продуктивні робочі місця на підприємствах, держава забезпечує 

раціональне використання поточних активів, осучаснення 

матеріально-технологічної бази, впровадження нових 

ресурсозберігальних технологій. Також результатами підвищення 

кваліфікації працівників та ефективності організації праці слід 

вважати збільшення доходів та прибутку, покращення 

ефективності використання ресурсного потенціалу, полегшення 

запровадження інноваційних змін та підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки. 

Підтвердженням важливості реалізації інноваційних завдань 

є удосконалення умов конкуренції, виникнення нових потреб у 

споживачів та постачальників. Як наслідок, заходи, пов’язані зі 

збільшенням обсягів інноваційної діяльності включають 

впровадження нових технологій руху товарів, розвитку 
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візуального мерчандайзингу, автоматизацію розрахунків за 

придбані товари, використання нових підходів в ціновій політиці. 

Впровадження сучасних методів продажу товарів, надання нових 

видів послуг покупцям (внаслідок розвитку мобільної комерції, 

використання соціальних інтернет-мереж тощо) входять в групу 

заходів зовнішнього характеру, які забезпечують залучення нових 

покупців та стабільність функціонування суб’єктів економіки.  

На сьогодні існує ситуація, коли більшість покупців 

незадоволені якістю торговельного обслуговування. Низька оцінка 

надається рівню компетентності персоналу торговельних мереж, 

невідповідності ціни і асортименту товарів рекламі, рівню цінових 

надбавок. За таких обставин важливим є недопущення ще 

більшого погіршення ефективності торговельного обслуговування 

населення (внаслідок зменшення продуктивності праці та 

зростання соціальної напруги, використання малоефективних 

форм організації праці, збільшення плинності кадрів), продажу 

товарів та надання торговельних послуг.  

Крім того, інноваційна діяльність підприємств повинна 

враховувати і вплив зовнішніх соціально-економічних чинників, 

зокрема відсутності законодавчих преференцій та стимулів для 

соціально-відповідальних підприємств, надмірної 

розбалансованості ринку праці, браку чи переманюванню 

провідних фахівців із впровадження нових методів продажу 

товарів, недоліків системи підготовки кадрів. Відтак, існує 

потреба у посиленні соціальної безпеки бізнесу та узгодженні 

цього завдання зі збільшенням обсягів інноваційної діяльності. 

Іншим важливими стратегічним пріоритетом є 

інтелектуально-кадрова складова розвитку, яка пов’язана з 

можливістю підвищення рівня оплати праці та раціоналізації її 

структури, збільшенням чисельності зайнятих та удосконаленням 

структури персоналу, підвищенням продуктивності праці та 

зменшенням втрат робочого часу. З іншого боку, обов’язковою 

умовою інтелектуально-кадрового забезпечення слід вважати 

покращення якості трудового життя, забезпечення професійно-

кваліфікаційного розвитку персоналу, збільшення обсягів 

соціальної відповідальності та формування і ефективне 

використання соціального капіталу.  
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Зауважимо, що основною метою управління інтелектуально-

кадровою складовою для держави є забезпечення мінімізації 

витрат підприємств на залучення персоналу та максимізація 

результатів від їх використання. Проте, досягнення основної мети 

та стратегічних цілей управління підлягає впливу низки 

внутрішніх загроз, до яких віднесемо стабільно високу 

заборгованість із виплат заробітної плати, зростання рівня 

соціальної незахищеності, існування вимушеної неповної 

зайнятості, недостатність умов для самореалізації та розвитку. 

Крім цих чинників на погіршення ефективності управління 

впливає низка загроз, що виникають у зовнішньому середовищі і 

не залежать від діяльності підприємств. Такими загрозами 

вважаємо: наявність значних диспропорцій між попитом і 

пропозицією робочої сили; непередбачувані зміни ринкової 

кон’юнктури; недосконалість системи підготовки та 

перепідготовки фахівців. 

Відповідно, для локалізації негативного впливу загроз на 

інтелектуально-кадровий розвиток державі необхідно 

сформувати страховий і гарантійний фонди для підвищення 

кваліфікації персоналу та систематичної виплати заробітної 

плати і інших заохочувальних виплат, зміцнювати внутрішньо- та 

міжгалузеві зв’язки із партнерами та контрагентами, а також 

підтримувати комплексні програми стимулювання розвитку 

персоналу. 

Підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення (у 

т. ч. покращення фінансових результатів) діяльності також 

виступає джерелом стратегічного розвитку економіки і соціальної 

сфери України. Так, важливим для підприємств стає вирішення 

наступних завдань, пов’язаних з покращенням фондовіддачі, 

зростанням товарообороту, збільшенням прибутковості основних 

фондів, покращенням ефективності використання обладнання. 

При цьому для зростання ефективності у сфері матеріально-

технічного забезпечення профільним органам державного 

управління необхідно провести ряд заходів, спрямованих на 

збільшення реальної вартості майна (внаслідок зростання 

залишкової вартість основних фондів та загального розміру 

запасів) підприємств; покращення ступеня придатності та 
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швидкості оновлення основних засобів, а також зменшення 

індексу постійних активів. 

Важливим чинником ефективності використання 

матеріально-технічного забезпечення вважаємо систему 

економічного стимулювання працівників в залежності від 

раціонального використання засобів праці. Це вимагає від 

власників, засновників та керівників бізнесу максимальної 

активізації творчих ініціатив працівників (йдеться про 

використання торгової та складської площ, обладнання) та 

надання процесу стимулювання постійного характеру, а не 

одноразового випадку. Тобто мова йде про раціональність 

режимів праці та відпочинку, скорочення частки 

некваліфікованої праці, покращення трудової дисципліни. 

Немаловажливим чинником трудової діяльності персоналу є 

соціально-побутові умови праці, погіршення яких призводить до 

зниження трудової та соціальної активності, руйнування 

корпоративної культури, а також посилення плинності кадрів, 

конфліктності, нервово-емоційного навантаження. Вагоме місце 

посідає й розвиток соціальної інфраструктури, метою якого є 

задоволення матеріальних і духовних потреб персоналу, 

удосконалення його соціальної захищеності та формування 

позитивної суспільної думки про бізнес. При цьому, високий 

рівень її розвитку дозволяє зменшити негативні наслідки впливу 

перешкод та проблем на збереження людського і соціального 

капіталу. Відтак, слід приділяти увагу й охороні праці, що 

передбачає проведення організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних та медико-профілактичних заходів, спрямованих на 

збереження життя, здоров’я та працездатності працівників.  

Досягнення стратегічних цілей потребує реалізації 

комплексу заходів, що в сукупності спроможні критично якісно 

удосконалити систему соціально-трудових відносин, зокрема з 

акцентом на пріоритети розвитку підприємств. Отже, 

узагальнимо наведені вище результати із забезпечення 

функціонально-суб’єктної інтеграції в рамках державної політики 

розвитку соціального діалогу у вигляді напрямів удосконалення 

системи соціально-трудових відносин у відповідності до 

функціональних пріоритетів розвитку підприємств на рис. 5.5. 
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Рис. 5.5. Напрями удосконалення системи соціально-трудових відносин у відповідності до функціональних 

пріоритетів розвитку економіки та забезпечення соціальної безпеки України 
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Так, удосконалення соціально-трудових відносин, що 

дозволяє забезпечити вищі фінансово-економічні результати 

господарювання, стосуються формування спільних фондів 

фінансування розвитку соціальної сфери, здатності персоналу 

тимчасово виконувати трудові зобов’язання без отримання 

додаткової матеріальної винагороди, підвищення ефективності 

системи участі персоналу в статутному капіталі та прибутках, 

взаємної відповідальності щодо фінансових результатів 

діяльності. Але вказані вище напрями не надто будуть 

ефективними, якщо на підприємствах не буде змінено (в кращу 

сторону) більшість аспектів матеріальної відповідальності. 

Йдеться передусім про гарантії інтересів працівників у 

фінансових результатів діяльності. 

Враховуючи важливість підвищення ефективності 

маркетингової діяльності, серед напрямів удосконалення 

соціально-трудових відносин, на наш погляд, слід виділяти 

покращення соціальної відповідальності персоналу та 

керівництва підприємства перед споживачами. Позитивні 

наслідки цього дозволяють покращити стан справ із якістю 

соціально-економічної культури виробництва та торговельного 

обслуговування, соціального контролю, виходячи із соціально-

економічних норм трудового життя. 

Важливим пріоритетом розвитку економіки, як вже 

зазначалося, є підвищення її інвестиційної привабливості, у 

межах управління якою до напрямів удосконалення соціально-

трудових відносин відносимо покращення можливостей 

професійно-кваліфікаційного розвитку кадрів, підвищення 

ефективності організації та обслуговування робочих місць, 

створення сприятливих соціально-побутових умов праці. 

Необхідно зауважити, що кожному із цих напрямів характерні 

ознаки довго тривалості і непередбачуваності, що не дозволить в 

короткостроковому періоді отримувати позитивні результати. 

Доповнюючи важливість інвестиційного розвитку, слід 

наголосити на необхідності інноваційного проектування 

функціонування галузі. Відтак, у межах інноваційного розвитку, 

підвищення ефективності використання робочого часу, 

отримання законодавчих преференцій та стимулів, високої якості 
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праці фахівців з інновацій, посилення соціальної безпеки 

дозволяє удосконалити систему соціально-трудових відносин у 

бізнесі. 

Більше того, динамічний розвиток економіки України 

вимагає постійного узгодження різних напрямів діяльності. Цей 

взаємозв’язок забезпечується інтелектуально-кадровим 

потенціалом. Як наслідок, удосконалення системи соціально-

трудових відносин через посилення правових норм та мотивації 

до укладання колективних договорів і угод, введення 

прогресивних форм оплати та стимулювання праці, реалізацію 

механізмів функціонування страхових та гарантійних фондів, 

вдосконалення системи соціально-економічних взаємозв’язків, 

слід вважати передумовою підвищення рівня ефективності 

використання ресурсного забезпечення. 

У зв’язку з цим удосконалення системи соціально-трудових 

відносин в контексті стратегічного управління матеріально-

технічними ресурсами вимагає підвищення трудової та 

соціальної активності, покращення рівня механізації та 

автоматизації, а також охорони праці. Саме через ці напрями 

органам державного управління доцільно узгоджувати заходи із 

вирішенням завдань управління матеріальними ресурсами на 

стадіях формування та експлуатації. 

 

 

5.4. Організаційні та економічні засоби реалізації 

соціального діалогу і забезпечення соціальної безпеки 

України в процесі євроінтеграції 

 

Сучасний стан соціально-трудових відносин та реалізації 

соціального діалогу відображає суперечності у створенні 

належних умов для підвищення соціально-економічної 

активності персоналу та застосування сучасних мотиваційних і 

стимулюючих механізмів високопродуктивної праці (зокрема 

таких, як участь працівників у розподілі прибутку, визначення 

розмірів заробітної плати відповідно до особистого внеску та 

ділових якостей). Крім того, впродовж останніх років не 

вирішено проблемні питання щодо підвищення рівня 
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стимулювання і формування стабільного платоспроможного 

попиту населення та якості трудового життя працівників, що, у 

свою чергу, вимагає від профільних органів державного 

управління розробки і упровадження гнучких систем оплати 

праці та соціального захисту. 

Важливість проблеми реалізації соціального діалогу 

обумовлюється також тим, що для суб’єктів господарювання 

внаслідок трансформації системи соціальної безпеки, 

характерними є трудності у рівноцінному діалозі працівників з 

засновниками та власниками бізнесу, захисті прав та 

можливостей персоналу, розвитку можливостей колективних 

суб’єктів, високому рівні неформальної зайнятості, відсутності 

зв’язків між оплатою праці та трудовим внеском, посиленні 

трудової мотивації, поширенні економічної інтегрованості 

суб’єктів, формування нової корпоративної культури 

регламентування трудових відносин. 

Відповідно, покращення ситуації у сфері, що аналізується, 

залежить від вибудування і ефективної реалізації організаційних 

та економічних засобів, які, в першу чергу, спрямовані на 

подолання негативних наслідків впливу перешкод і проблем. 

Своєю чергою, розвиток соціального діалогу необхідно 

спрямовувати на формування системних взаємозв’язків 

елементів, що дозволить ефективно використовувати принципи 

функціонування та методи регулювання системи. 

Так, провідною складовою системи відносин, що 

розглядається, є їх сторони (найманий працівник, роботодавець, 

держава) як носії первинного права в соціально-трудові сфері. 

Втім, на жаль, на сьогодні в Україні склалася ситуація, коли в 

системі лише роботодавець диктує умови у відносинах 

зайнятості, організації праці, її оплати та мотивації. У такому 

випадку, задля підвищення прав та можливостей персоналу 

органам влади необхідно сприяти або змушувати сторони до 

укладання (коригування) колективних угод з працівниками. 

Дієвість функціонування механізму колективно-договірного 

регулювання на сьогодні все ще низька у зв’язку із «слабкістю» 

правових норм і мотивації до укладання, а також недотриманням 

норм трудового законодавства, умов колективних і трудових 
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договорів. Вважаємо, що основою покращення трудових 

домовленостей серед суб’єктів є відмова від усних 

домовленостей та обмеження практик зарахування працівників на 

роботу лише наказом чи розпорядженням роботодавця (який 

слугує лише для оформлення внутрішньої бухгалтерської 

документації). Також органам державного управління у сфері 

зайнятості та оплати праці необхідно забезпечити покращення 

поінформованості працівників про укладання колективних 

договорів, дотримання в положеннях норм галузевих та 

регіональних угод.  

Враховуючи невисокий рівень оплати праці, а також 

обмеженість практик матеріального стимулювання праці, 

вважаємо, що змінити цю ситуацію простим підвищенням 

мінімального рівня заробітної плати неефективно. На наше 

переконання, потрібно ув’язувати рівень оплати праці з її 

результатами. Так, пілотним проектом може стати запровадження 

відрядної форми та прогресивних систем оплати праці. Мотивом 

для суб’єктів господарювання, що запроваджуватимуть такий 

підхід може стати, наприклад, виділення додаткових бюджетних 

місць у навчальних закладах для підготовки кадрів, тощо. 

У процесі укладання колективного чи трудового договорів 

важливо щоб органи влади контролювали прописання порядку 

встановлення премій, доплат, надбавок та інших винагород і 

заохочувальних виплат за раціональність пропозицій у зниженні 

рівня комерційного ризику, забезпеченні плановості та належної 

ефективності комерційної діяльності. При цьому, керівникам 

підприємств слід нагадувати про звернення уваги на такі напрями 

розвитку нових ідей та управлінських рішень, як виконання 

планових обсягів доходу, управління борговими зобов’язаннями 

та дебіторською заборгованістю, а також недопущення 

непередбачуваного збільшення витрат комерційної діяльності. За 

таких обставин, з одного боку, працівник окрім виконання своїх 

трудових обов’язків буде мотивований до їх покращення у плані 

отримання не лише одноразової винагороди, а постійного 

збільшення (в кількості та якості) отримуваної винагороди за 

працю, з іншого боку, роботодавець у межах опосередкованого 

впливу забезпечить зростання прибутку та рентабельності. 
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На сьогодні, коли існує потреба активній участі державних і 

відомчих структур в регулюванні соціально-трудових відносин 

вважаємо за необхідне ініціювання державних та місцевих 

програм системного удосконалення соціально-трудових відносин. 

Зокрема, цей блок роботи керівникам підприємств необхідно 

сконцентрувати на таких напрямах, як: розвиток людського 

капіталу; підвищення добробуту працівників; узгодження 

управлінської структури системи з вимогами сучасного 

законодавства. Поза іншим, це дозволить привернути увагу 

органів державної влади до проблем соціально-трудових 

відносин, а також забезпечити реалізацію стратегій і програм 

розвитку внутрішнього ринку та внутрішньої торгівлі в Україні.  

Більше того, за прикладом країн Європейського Союзу 

доцільним видається створення за участі держави (в особі різних 

органів виконавчої влади) кооперативного об’єднання, що 

дозволило б скоординувати роботу підприємств усіх основних 

секторів національної економіки (промисловості, сільського 

господарства, банківської справи, охорони здоров’я) у подоланні 

негативних наслідків впливу перешкод і проблем на розвиток 

соціально-трудових відносин. 

Останнім часом для вітчизняних підприємств і держави в 

цілому характерна ситуація, коли існує брак коштів для реалізації 

інвестиційних проектів соціального характеру. Це особливо 

простежується на території районів із незначною кількістю 

населення, районних центрах та малих містах. Відтак, видається 

доцільним підготовка інвестиційних проектів для державних і 

відомчих структур щодо спільного розвитку соціального та 

інтелектуального капіталу на територіях функціонування 

підприємств. 

Зокрема, на базі кооперативних підприємств можна 

реалізувати соціальні проекти (особливо в напрямі покращення 

споживання «здорової їжі» та допомоги малозабезпеченим 

верствам населення), що в майбутньому дозволить реалізувати 

власні проекти. Так, із 2012 р. в магазинах системи споживчої 

кооперації стартував проект «з турботою про українське», який 

спрямований на розвиток товарної позиції із якісних продуктів 

харчування вітчизняних підприємств-виробників. При цьому, 
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розроблено стікер (емблему) із назвою «Це не аpple, це краще» як 

підтвердження високої якості та соціальної спрямованості 

комерційної роботи кооперативних підприємств. Як висновок 

такі проекти загальнонаціонального характеру дозволяють 

керівникам споживчих товариств спростити організаційні 

завдання, але, одночасно, вимагають більше зусиль у покращенні 

якості торговельного обслуговування населення (започаткуванні 

різних соціальних акцій, участі у спонсорських допомога на 

спортивних турнірах та інше). 

Іншим інвестиційним проектом соціального характеру 

можна вважати заходи із прокладання Інтернет-мережі на 

території функціонування підприємств (зокрема в сільській 

місцевості), що попри позитивний вплив на розвиток зв’язку і 

комунікацій в подальшому дозволить на комерційні основі 

реалізовувати комп’ютери, комплектуючі, аксесуари і інші 

технічні засоби. 

Ще одним прикладом такого роду проектів можуть 

слугувати заходи із надання допомоги батькам (особливо із 

низьким рівнем доходів) у підготовці дітей до нового 

навчального року. В результаті покращується імідж таких 

підприємств, у т.ч. керівництва, збільшуються обсяги продажу 

нехарактерних товарів (канцелярське приладдя, шкільний одяг, 

ін.). Водночас, необхідно зауважити, що соціальні заходи 

підприємств повинні бути достатньо якісні задля підвищення 

економічної ефективності діяльності.  

Щодо суб’єктів соціально-трудових відносин, які володіють 

не лише первинними, а й делегованими первинними носіями, то в 

межах розвитку та збільшення обсягів соціального діалогу, 

посилення його ролі необхідно провести інституалізацію 

соціального партнерства та здійснити перехід до тарифної 

системи колективно-договірного регулювання зайнятості і оплати 

праці. 

Вважаємо, що з метою диференціації оплати праці залежно 

від якості, характеру і умов праці працівників, визріла 

необхідність введення тарифної системи, тобто виплат, які 

здійснюються в безумовному порядку і встановлюються на 

тривалий період часу. Це дозволить забезпечити індивідуалізацію 
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оплати праці працівників з урахуванням рівня кваліфікації, 

складності виконуваної роботи та безперервного трудового 

стажу. Фактично, такі зміни відповідають інтересам працівників, 

оскільки забезпечують стабільний та гарантований трудовий 

заробіток. Поза іншим, важливо, щоб в процесі розробки 

тарифно-кваліфікаційного довідника та встановлення розмірів 

тарифних ставок (окладів) було враховано особливості 

кон’юнктури ринку праці на території функціонування 

підприємства, різні форми стимулювання праці (особливо ті, 

котрі притаманні лише сфері товарного обігу), а також вже 

розроблені на загальнодержавному рівні норми єдиної тарифної 

сітки для підприємств усіх видів діяльності.  

Враховуючи складність соціально-економічних процесів, 

потребує перегляду система внутрішньогосподарського 

контролю, в т.ч. операцій з оплати праці. Як відомо суб’єктами 

внутрішньогосподарського контролю виступає управлінський 

персонал та група фахівців і службовців, котрі для дотримання 

умов соціально орієнтованої діяльності виконують наступні 

контрольні процедури:  

 встановлення правильності соціально гарантованих виплат 

працівникам виходячи із переліку поданих документів та 

обумовлених трудових зобов’язань (попередній контроль);  

 контроль за цільовим використанням коштів, спрямованих 

на соціальні заходи та їх облікове відображення (поточний 

контроль);  

 достовірність відображення операцій та додержання 

термінів виплат заробітної плати (наступний контроль).  

Звичайно, існують й інші напрями контролю (у сфері 

зміцнення соціального партнерства). Це організація виробничо-

технологічного процесу, формування асортименту та управління 

ним, організація системи торговельного обслуговування, ін. 

Таким чином, варто збільшити частку фахівців і службовців у 

структурі персоналу підприємств з повноваженнями соціального 

розвитку та інших видів економічної і господарської діяльності. 

Особливу роль в забезпеченні захисту законних соціальних, 

економічних, професійних та інших інтересів найманих 

працівників можуть відігравати й новостворені асоціації, а саме – 
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надання безплатної юридичної допомоги, сприяння професійній 

підготовці, відновлення трудових прав у разі їх порушення, 

представлення інтересів в різних державних органах, а також 

участь в організації відпочинку, культурного і спортивного 

дозвілля працівників та членів їхніх сімей. Зауважимо, що 

створення асоціації працівників дозволить популяризувати та 

покращити імідж керівництва і, в підсумку, забезпечити вищу 

конкурентоспроможність підприємства. 

Доцільно, аби робота асоціації була спрямована на 

підвищення ефективності комерційної діяльності, а саме 

налагодження інформаційних зв’язків із споживачами та 

зростання сегменту їх обслуговування. Зокрема, цього можна 

досягнути за рахунок участі представників асоціації у різного 

роду комунікативних заходах, тренінгах, демонстраціях, де 

розповсюджуватимуть дисконтні картки (розрахункові або 

накопичувальні), акційні ваучери, каталоги товарів, рекламні 

буклети. 

Відтак, належному розвитку і збільшенню обсягів 

співробітництва колективних суб’єктів соціально-трудових 

відносин сприятиме створення фондів фінансування діяльності та 

реалізації спільних заходів. Це вимагає попереднього узгодження 

між керівниками підприємств та профспілковою організацією 

умов накопичення коштів на рахунках фонду. Вважаємо, що 

ефективним буде рішення, коли роботодавець проводитиме 

постійні відрахування за рахунок прибутку, а працівник в межах 

отриманої премії (нарахованої внаслідок високих результатів 

роботи) спрямовуватиме певну суму коштів у фонд 

фінансування. У такому випадку зберігатиметься взаємна 

зацікавленість і відповідальність суб’єктів за якісне використання 

фонду фінансування та реалізацію організаційних заходів в сфері 

соціально-трудових відносин. При цьому важливо, щоб кошти 

перераховувались на банківський рахунок, оскільки це дозволить 

забезпечити прозорість формування фонду та в майбутньому 

отримати додатковий дохід від їх капіталізації. 

Втім, за умов незначного обсягу доходу та рівня оплати 

праці для більшості підприємств існує потреба в додаткових 

джерелах фінансування заходів колективних суб’єктів соціально-
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трудових відносин. 

Тому актуальним видається реалізація програм 

міжгалузевого і міжсекторального розвитку в напрямі отримання 

державних замовлень, кредитів та інвестицій, податкових пільг, 

регіональних преференцій, а також розширення мережі 

споживачів та постачальників. Тобто за рахунок 

загальноекономічних функцій держави, як одного із суб’єктів 

соціально-трудових відносин, та достатнього розвитку 

організаційної структури співробітництва колективні суб’єкти 

забезпечують можливості для суб’єктів бізнесу щодо реалізації 

комплексних регіональних програм із сприяння розвитку малого 

підприємництва, «оздоровлення» депресивних територій регіону, 

формування системи соціальної відповідальності бізнесу, 

охорони здоров’я працюючих та інші. Більше того, це дозволяє 

керівникам підприємств формувати перед регіональними 

органами державної влади позитивний імідж соціально 

відповідальних суб’єктів, що слугуватиме своєрідною рекламою 

в суспільстві та сприятиме збільшенню обсягів товарообороту і 

збереження робочих місць. 

Крім того важливо зосередити увагу суб’єктів 

господарювання на удосконаленні системи розподілу доходів у 

відповідності до внеску в розвиток бізнесу. У цьому напрямі слід 

досягнути істотного збільшення кількості працівників, які в змозі 

за рахунок власних коштів і членів своїх сімей успішно 

впроваджувати в дію нові способи стимулювання попиту 

населення. Так, ефективним методом активізації продажу товарів 

у сільській місцевості можуть слугувати виставки-продажі чи 

продаж товарів з використанням бізнес-лотерей, які доцільно 

проводити в межах різних святкувань, спортивних заходів та 

громадських зборів. Це дозволить підвищити інтерес населення 

до певних груп товарів, сприятиме збільшенню попиту та 

залученню нових покупців. 

Таким чином, органам державного управління доцільно 

вести інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо внесення змін 

до штатних розписів та розширення повноважень працівників, які 

активно шукають і обґрунтовують перспективні напрями 

розвитку торгової мережі та диверсифікації діяльності.  
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Відтак, видається за доцільне стимулювання створення на 

підприємствах спільних з працівниками фондів реалізації 

інвестиційних проектів. Одним із можливих напрямів роботи 

фонду вважаємо улаштування майданчиків для відпочинку людей 

поблизу магазинів, дитячих центрів, а також літніх майданчиків 

для торгівлі і обслуговування населення. Це засвідчить соціальну 

спрямованість діяльності підприємств та підвищить їх ділову 

активність.  

На сьогодні регламентованість соціально-трудових відносин 

в економіці в окремих випадках проводиться на неформальному 

рівні, що потребує більших зусиль керівництва задля зниження 

такого рівня зайнятості та її диверсифікації згідно з 

перспективними напрямами розвитку бізнес-процесів. Як вихід 

пропонуємо на організаційному рівні удосконалити і узгодити 

організаційно-правові форми бізнесу і зайнятості.  

Для диверсифікації зайнятості і збільшення кількості 

робочих місць окрім організаційних заходів слід впроваджувати і 

економічні. Особливої уваги заслуговує вертикальна інтеграція 

бізнесу, яка передбачає розширення функцій з позиції 

забезпечення соціально-продовольчої безпеки територій. Йдеться 

про виконання підприємствами заготівельних функцій, що 

дозволить знизити рівень витратомісткості господарювання, 

диверсифікувати ризики.  

Крім того, розвиток заготівельної діяльності підприємствами 

сприятиме вирішенню таких господарських і соціально-

економічних проблем як: задоволення потреб сільського 

населення у збуті виробленої ними продукції, поповнення 

товарних ресурсів продовольчого ринку територій, задоволення 

потреб міського населення у високоякісних і дешевих 

сільськогосподарських продуктах. 

Водночас, з метою як покриття дефіциту обігових коштів 

підприємств, так і розширення додаткових можливостей 

населення у задоволенні продовольчих потреб (насамперед 

товарів, придбання яких ускладнене за звичайних умов) доцільно 

використовувати бартерні операції, а в подальшому збільшити їх 

кількість та обсяги охоплення.  
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Як відомо, предмети соціально-трудових відносин 

визначаються цілями, яких прагнуть досягти сторони на різних 

етапах свого розвитку. Для органів влади одними з таких цілей є 

створення умов для формування і ефективного використання 

інтелектуально-кадрового потенціалу та посилення трудової 

мотивації персоналу галузі.  

У такому випадку необхідно провести інституалізацію 

практики позачергової атестації та підвищення кваліфікації 

кадрів з метою визначення ефективності їх трудової діяльності. 

Попри те, спершу слід підготувати відповідні положення про 

атестацію та підвищення кваліфікації працівників, яке буде 

враховувати графіки проведення, мету, критерії та предмети 

оцінювання, рейтингові шкали, взірці анкет. 

Зокрема, тут може застосовуватись комплексний підхід, за 

якого атестація проходитиме одночасно за трьома напрямами: 

оцінювання діяльності (виконання посадових обов’язків, плану 

робіт, досягнення поставлених задач); оцінювання кваліфікації; 

оцінювання особистості (порівняння особистих характеристик 

працівників із вимогами до займаної посади). Загалом можуть 

використовуватися різні схеми атестації та підвищення 

кваліфікації, які в основному спрямовані на прийняття рішень, 

пов’язаних з приведення у відповідність трудових ресурсів із 

планами підприємств (враховуючи вимоги Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників) та зміною 

«компенсаційного пакета», що мають матеріальні наслідки. Дуже 

важливо керівникам підприємств розуміти, що при атестації 

відбувається не порівняння персоналу між собою, а зіставлення 

«працівник – стандарт роботи». При цьому порівнювати можна 

тільки те, наскільки один працівник більше (менше) відповідає 

стандарту роботи, ніж інший. 

Важливо, щоб процес інституалізації був започаткований на 

основі програм інтеграції системи освіти та базових підприємств. 

Йдеться про посилення економічної зацікавленості навчальних 

закладів у підготовці, працевлаштуванні та закріпленні на 

робочих місцях випускників, а також мотивації роботодавців до 

участі у підготовці навчальних програм, узгодженні освітніх і 

професійних стандартів. За таких умов суб’єкти господарювання 
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отримують можливість готувати додаткові кадри, наймати 

студентів-практикантів на неоплачувальні робочі місця, 

отримувати кошти (відповідно до укладеного договору) за 

надання бази практики.  

Разом з тим, посиленню інтелектуально-кадрової складової 

потенціалу економіки сприяє підвищення кваліфікації 

працівників апарату управління на успішних суб’єктах 

господарювання. Насамперед проведення такої роботи потребує 

правильного вибору бази практики, що дозволить посилити 

соціальну та професійну орієнтацію, змінити систему особистих 

цінностей у сфері управління бізнесом. Причому, підвищення 

кваліфікації працівників повинно бути спрямоване на оволодіння 

сучасними методами адаптації і оцінювання персоналу, 

планування, контролю і організації праці, мотиваційними 

схемами, а також способами безпосереднього впливу на 

поведінку споживача (засобами мерчандайзингу, промоушен-

акцій, реклами тощо). 

З метою покращення умов та підвищення ефективності 

використання інтелектуально-кадрового потенціалу органам 

державного управління необхідно розширити програми навчання 

та підвищення кваліфікації кадрів. При цьому ефективність 

програм необхідно оцінювати стосовно впровадження таких 

заходів як відновлення системи підготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів на підставі гарантованих замовлень з боку 

підприємств; організація начальних курсів на базі безпосередньо 

підприємств із залученням бізнес-лекторів та науковців; введення 

при навчальних закладах спеціальних дисциплін з поглибленого 

вивчення методів регулювання трудових відносин, соціального 

партнерства, а також профілактики та вирішення трудових 

конфліктів; стажування викладачів на підприємствах та 

залучення персоналу до освітнього процесу. Це сприятиме також 

вирішенню завдань перспективного розвитку в плані здійснення 

господарської діяльності з використанням людського капіталу. 

Задля посилення трудової мотивації та соціальної 

захищеності працівників через колективно-договірне 

регулювання може використовуватися такий інституційний 

інструмент як «соціальний пакет». На практиці суб’єкти 
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господарювання по-різному формують соціальний пакет, але в 

основному розглядають в межах вимог трудового законодавства, 

а саме виплат працівникам лікарняних та чергових відпусток. За 

сучасних умов соціалізації економіки соціальний пакет 

принаймні повинен виконувати функції гарантування різних 

видів додаткового грошового чи майнового заохочення за 

раціоналізаторські пропозиції, особливі досягнення, виконання 

плану продажу, якісне обслуговування клієнтів, дотримання 

трудової дисципліни та техніки безпеки тощо. Проте, соціальний 

пакет повинен мати мотиваційних характер, бути конкуруючим 

фактором підприємства на ринку праці, а також складатися з 

медичного обслуговування працівників (за необхідності членів 

їхніх сімей), додаткового пенсійного забезпечення, організації 

спортивного відпочинку, надання квитків на концерти та путівок 

на санаторне оздоровлення. 

Важливим є визначення організаційних і економічних 

заходів щодо посилення економічної інтегрованості суб’єктів 

соціально-трудових відносин усіх рівнів з метою покращення 

фінансово-економічного забезпечення розвитку підприємств. Як 

наслідок, на підприємствах існує потреба у запровадженні 

організаційно-стратегічного підходу до управління розвитком 

трудових відносин. Це передбачає розробку і в подальшому 

реалізацію базових соціальних стратегій та цільових програм в 

напрямі розв’язання пріоритетних завдань соціального розвитку 

персоналу (здоров’я, відпочинку, навчання).  

Основною метою такої роботи слід вважати акумулювання 

фінансово-економічних ресурсів з усіх рівнів соціально-трудових 

відносин для задоволення тих соціальних потреб різних категорій 

персоналу, які в перспективі підвищать ефективність трудових 

відносин і результативність функціонування підприємств 

(йдеться про соціальні витрати на створення додаткових робочих 

місць, поліпшення умов праці та соціально-побутового 

обслуговування, підвищення кваліфікації). 

Важливою умовою дієздатності заходів стратегії соціального 

розвитку, на наш погляд, має стати ініціювання створення та 

реалізація програм розвитку державно-приватного соціального 

партнерства. Такий вид партнерства необхідно розглядати у 
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рамках очікуваних результатів, зокрема активізації місцевих 

органів виконавчої влади у вирішенні питань підвищення рівня 

соціального обслуговування та соціальних послуг соціально 

вразливих верств населення (особливо молоді, осіб, які мають 

низькі доходи); надання податкових пільг та скасування 

подвійного оподаткування коштів, що призначаються на 

реалізацію благодійних і спонсорських проектів; забезпечення 

ефективної державної підтримки сфери інноваційної діяльності 

(підвищення якості торговельного обслуговування населення); 

стимулювання суб’єктів бізнесу (надання податкових пільг на 

сплату єдиного соціального внеску), які створюють нові робочі 

місця; посилення зв’язків з організаціями громадянського 

суспільства (захисниками прав споживачів, профспілковими 

організаціями). 

Невід’ємною умовою покращення соціального розвитку та 

фінансово-економічного стану вітчизняної економіки є 

запровадження практик тестування якості функціонування 

мережі підприємств та роботи персоналу. Так, на 

організаційному рівні спершу необхідно створити робочу групу 

(також долучити колективних суб’єктів соціально-трудових 

відносин та наукових співробітників освітніх закладів), яка 

здатна розробити методичні матеріали щодо стандартів 

продуктивної зайнятості персоналу та комерційної діяльності. 

Проведення тестування повинно проводитись згідно заздалегідь 

затвердженого графіку, а на основі отриманих результатів можна 

буде скласти рейтинг усіх підприємств. Разом з тим, показники 

ефективності функціонування підприємств окрім поділу на 

економічні та соціальні, доцільно доповнити 

внутрішньогалузевим та народногосподарським значенням.  

Враховуючи фінансову обмеженість багатьох підприємств 

вважаємо за доцільне створення спільних фондів розвиту 

ресурсного та інтелектуально-кадрового забезпечення 

внутрішнього споживчого ринку та його підприємств. Зазначимо, 

що в умовах відсутності достатніх стимулів серед підприємств з 

активізації приватних фінансово-інвестиційних фондів, ці функції 

може взяти на себе галузева бізнес-асоціація або провідний 

учасник мережі підприємств. Так, у регіональних та місцевих 
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програмах соціально-економічного розвитку передбачені заходи 

(та певні обсяги їх фінансування) підвищення соціально-

економічної ефективності малого підприємництва. Втім, вони як 

правило, спрямовані на розробку методичних матеріалів, 

організацію рекламного забезпечення діяльності, надання 

консультаційних послуг.  

Органи влади мають взяти на себе зобов’язання щодо 

реалізації більш дієвої політики та очолити процес ініціювання 

створення спільних фондів підприємствами. Це дозволить 

суб’єктам господарювання реалізувати інвестиційні проекти, 

забезпечити прозорість та публічність роботи (сформувати 

позитивний імідж соціально відповідальної організації), а також 

встановити партнерські відносини з підприємствами інших видів 

діяльності регіону та поза межами. 

Також на підприємствах важливо запровадити практику 

використання фондів покриття трудових та соціальних ризиків. 

Так, керівництво підприємств буде забезпечувати щорічні 

відрахування, що надаються працівникам у зв’язку з стажем 

роботи (але враховуватиметься лише кількість відпрацьованих 

років) чи іншими формами вихідної допомоги, якщо частина 

виплачених таким чином коштів буде направлена у фонд. 

До того часу, поки трудові відносини будуть достатньо 

ефективними, без ознак погіршення (йдеться про звільнення, 

виплату заробітної плати, медичне страхування, рівень доступу 

члені сім’ї до шкільної освіти) кошти можуть інвестуватися в 

банківські вклади. Притому, порядок компенсації трудових і 

соціальних ризиків працівників фондом встановлюється у 

кожному окремому випадку різний, виходячи із умов трудового 

та колективних договорів. Така схема є актуальною для 

підприємств, які планують закривати бізнеси в окремих 

населених пунктах, оскільки дозволить працівникам отримати всі 

компенсації у відповідності до вимог чинного законодавства та 

положень колективного договору, не чекаючи закінчення 

процедури закриття. 

Іншим економічним заходом покращення фінансово-

економічного забезпечення розвитку підприємств можна вважати 

ініціювання перед відомчими та державними органами влади 
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реалізації спільних навчальних проектів у сфері соціально-

трудових відносин на території сільських поселень та 

депресивних територій. Так, суб’єктам господарювання слід 

взяти на себе ініціативу (залучивши фахівців та науковців) щодо 

проведення семінарів, конференцій з питань стабілізації ринку 

праці в депресивних регіонах, у т.ч. малих монофункціональних 

містах та сільській місцевості. Це дозволить долучитись до 

державних програм оздоровлення депресивних територій 

(особливо гірських сільських поселень) та отримати бюджетні 

кошти на їх реалізацію. Крім того, підприємствами можуть 

проводитися бізнес-тренінги для керівників інших підприємств і 

організацій з питань управління персоналом, організації, 

забезпечення економічної та соціальної безпеки. 

Для покращення управлінських рішень в соціально-трудовій 

сфері необхідно визначити заходи, що дозволять сформувати 

нову корпоративну культуру у відносинах «засновник-керівник» 

та посилити регламентованість трудових відносин між 

керівництвом та працівниками. Так, одним із організаційних 

заходів вирішеннях цих завдань можна вважати започаткування 

практики надання керівникам частки у статутному капіталі 

підприємств. До основних переваг такого підходу відносимо: 

створення умов для самовідданої праці та самореалізації; 

розвиток почуття підприємливості; реалізація стратегії 

інновативності; надання можливості самостійно формувати 

стратегію використання прибутку. Поряд з тим можуть 

простежуватись і негативні наслідки, як зародження конфлікту 

інтересів керівництва, постійна незлагодженість та суперечності 

у стратегічному розвитку. Таким чином, реформування 

підприємств на основі трансформації форм власності принесе 

високі результати лише при загальній узгодженості всіх інтересів. 

Корпоративна культура повинна ґрунтуватись на належному 

формуванні соціального та інтелектуально-кадрового капіталу, 

розвитку інформаційних джерел та підтримці персоналу за 

пропозиції і розробки у сфері інтелектуальної творчої діяльності. 

Відповідно органічним продовженням соціально-трудових 

відносин є створення культури праці працівників на основі 

системи обслуговування населення. Це може ефективно 
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налагодити взаємовигідний зв’язок з покупцями та розвинути 

творчий потенціал персоналу (змінити привички покупців до 

місця придбання товарів (особливо після завершення робочого 

дня), сформувати фірмовий стиль обслуговування). Вважається, 

що засвоюючи правила обслуговування покупців, працівники 

розширюють свій світогляд та по-новому усвідомлюють роль 

своєї праці у загальній бізнес-стратегії. 

Разом з тим, важливо зосередити роботу органів влади на 

запровадженні програм солідарного преміювання за результати 

праці персоналу та керівників підприємств. Так, при застосуванні 

такої системи преміювання між керівництвом підприємства та 

працівниками заздалегідь визначається норматив частки 

заробітної плати в загальному обсязі доходу. У разі економії 

витрат на оплату праці створюється на її основі преміальний 

фонд, який розподіляться між працівниками та керівництвом на 

солідарній основі. Як наслідок, політика солідарної заробітної 

плати повинна бути спрямована на постійне підвищення 

стандартів обслуговування населення.  

Водночас, керівники підприємств в більші мірі зацікавлені у 

збільшенні обсягів продажу товарів, оскільки попередньо 

інвестуючи свої заощадження володіє частиною майна 

підприємства. Відтак, з метою покращення якості роботи 

персоналу, обслуговування покупців та протікання бізнес-

процесів доцільно використовувати технічні засоби зовнішнього 

контролю. Притому, критеріями ефективності зовнішнього 

контролю вважаються покращення трудової дисципліни, 

запобігання крадіжок (в т. ч. збоку покупців), визначення 

об’єктивності розподілу трудових обов’язків, виявлення 

відхилень від прийнятих стандартів на підприємстві. 

Узагальнимо організаційні та економічні заходи державної 

політики упровадження та розвитку соціального діалогу у 

табл. 5.4. Очевидним є те, що однією з причин та проблем 

розвитку та реалізації соціального діалогу в Україні є недостатня 

увага органів державного управління до стимулювання 

продуктивної зайнятості населення у галузі.  
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Таблиця 5.4 

Організаційні та економічні засоби розвитку соціального діалогу в Україні  
Завдання розвитку за елементами  Організаційні заходи Економічні заходи 

С
то

р
о
н

и
 - покращення прав та можливостей персоналу у 

відносинах в соціально-трудові сфері; 
- зростання участі в регулюванні соціально-трудових 
відносин державних і відомчих структур 

- поширення практики укладання (коригування) 
колективних трудових угод та розширення їх 
можливостей; 
- ініціювання державних, регіональних та місцевих 
програм системного удосконалення соціально-трудових 
відносин 

- підтримка відрядної форми та прогресивних 
систем оплати праці; 
- підготовка інвестиційних проектів для 
державних і відомчих структур щодо спільного 
розвитку соціального та інтелектуального капіталу 
підприємств  

С
у
б
’є

к
ти

 

- розвиток співробітництва колективних суб’єктів 
соціально-трудових відносин, посилення їх ролі та 
можливостей 

- інституалізація соціального партнерства та перехід до 
тарифної системи колективно-договірного регулювання 
зайнятості і оплати праці; 
- підтримка колективних організацій працівників; 
- збільшення частки фахівців і службовців у структурі 
персоналу підприємств 

- формування фондів фінансування діяльності та 
реалізації заходів колективних суб’єктів 
соціально-трудових відносин; 
- реалізація програм міжгалузевого і 
міжсекторального розвитку колективних суб’єктів 
соціально-трудових відносин 

В
и

д
и

 

- удосконалення системи розподілу доходів власників 
та персоналу; 
- усунення неформальної зайнятості та її 
диверсифікація узгоджено з перспективними 
напрямами розвитку бізнес-процесів підприємств 

- внесення змін до штатних розписів та розширення 
повноважень працівників щодо пошуку перспективних 
напрямів розвитку бізнесу та диверсифікації діяльності; 
- удосконалення і узгодження організаційно-правових 
форм бізнесу і зайнятості 

- створення спільних з працівниками фондів 
реалізації інвестиційних проектів; 
- збільшення кількості робочих місць та 
можливостей зайнятості шляхом вертикальної 
інтеграції бізнесу 

П
р
ед

м
ет

и
 

- створення умов для формування і ефективного 
використання інтелектуально-кадрового потенціалу; 
- посилення трудової мотивації персоналу 

- інституалізація практики почергової атестації та 
підвищення кваліфікації кадрів; 
- започаткування програм інтеграції освіти; 
- підвищення кваліфікації працівників апарату 
управління підприємств  

- розширення програм навчання та підвищення 
кваліфікації кадрів; 
- започаткування практики надання соціальних 
пакетів працівникам 

Р
ів

н
і 

- посилення економічної інтегрованості суб’єктів СТ 
усіх рівнів з метою покращення фінансово-
економічного забезпечення розвитку підприємств та 
соціально-трудової сфери 

- запровадження організаційно-стратегічного підходу до 
управління розвитком трудових відносин; 
- ініціювання програм розвитку державно-приватного 
соціального партнерства; 
- запровадження практик тестування ефективності 
бізнесу та якості роботи персоналу 

- створення спільних фондів розвитку 
інтелектуального забезпечення внутрішнього 
споживчого ринку; 
- запровадження практик використання фондів 
покриття трудових та соціальних ризиків; 
- реалізація спільних навчальних проектів у сфері 
соціально-трудових відносин на віддалених та 
сільських територіях 

Т
и

п
и

 - формування нової корпоративної культури у 
відносинах «засновник-керівник»; 
- посилення регламентованості трудових відносин 
між керівництвом підприємства та працівниками 

- започаткування практики надання керівникам частки у 
статутному капіталі; 
- формування соціального та інтелектуально-кадрового 
капіталу, розвиток інформаційних джерел та підтримка 
інтелектуальної творчої діяльності персоналу; 
- використання технічних засобів зовнішнього контролю 
за роботою персоналу і обслуговування покупців 

- запровадження програм солідарного 
преміювання за результатами праці персоналу та 
керівництва 
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Все ще малою є активність підприємств зі створення 

спільних фондів розвитку ресурсного та інтелектуального 

забезпечення внутрішнього споживчого ринку, формування 

фінансової основи діяльності та реалізації заходів колективними 

суб’єктами соціально-трудових відносин. На це варто звернути 

увагу органам державного управління та змістити акценти на 

підтримання підприємств у реалізації інвестиційних проектів, 

зокрема щодо розвитку соціального та інтелектуального капіталу 

особливо на території сільських поселень та депресивних 

територій.  

Натомість, керівникам та засновникам вітчизняних 

підприємств необхідно сконцентрувати свої зусилля на 

розширенні практик колективно-договірного регулювання 

зайнятості та оплати праці, почергової атестації та підвищення 

кваліфікації кадрів, надання працівникам частки у капіталі, 

розширення повноважень персоналу щодо пошуку 

перспективних напрямів розвитку торгової мережі та 

диверсифікації діяльності. 

Вважаємо, що в комплексі запропоновані заходи дозволять 

активізувати процеси впровадження соціального діалогу у 

систему соціальної безпеки України, причому з акцентом на 

позитивних економічних наслідках такої політики як в 

макроекономічному аспекті, так і для конкретних суб’єктів 

господарювання. 
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ВИСНОВКИ 

 

У монографії запропоновано вирішення теоретико-

методологічних та науково-прикладних завдань, дослідження 

трансформаційних процесів та обґрунтування стратегічних 

пріоритетів та засобів реалізації державної політики конвергенції 

системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі 

євроінтеграції. Отримані науково-теоретичні, методологічні та 

практичні результати дають підстави для таких висновків: 

1. Система соціальної безпеки – це фундаментальна категорія, 

що характеризує цілісність, яка, з одного боку, відокремлена від 

зовнішнього середовища, а з іншого – має внутрішню структуру. 

У свою чергу взаємозв’язок середовища і системи можна вважати 

однією з основних особливостей функціонування системи, її 

зовнішньою характеристикою, що значною мірою визначає її 

внутрішні властивості. Різноманіття детермінант системи 

соціальної безпеки дає змогу вирізнити найважливіші елементи 

структури та дослідити основні сфери системи соціальної безпеки 

(демографічну, соціальну, сферу працевикористання та 

міграційну), кожна з яких є відносно самостійною підсистемою 

соціальної безпеки, посідає в ній певне місце, виконує відповідні 

функції й володіє специфікою власних параметрів безпеки. 

2. Системне осмислення суспільної структури передбачає 

застосування загальнонаукових критеріїв і специфічних 

соціальних законів, що покладені в основу формування системи 

соціальної безпеки. Для соціальної безпеки характерний стан 

саморозвитку, джерелом якого є низка внутрішніх суперечностей, 

що вирішуються зміною виробничих стосунків (у мирний або 

насильницький спосіб), спричиняє зміни у суспільній безпеці й 

визначає спрямованість дослідження системи соціальної безпеки з 

позиції двох різних теорій – формаційної та цивілізаційної, кожна 

з яких впливає на розуміння сутності системи соціальної безпеки. 

3. Забезпечення соціальної безпеки об’єктивно відноситься до 

головних завдань функціонування кожної держави та її інститутів, 

доповнюючи і підсилюючи зростання національної економіки, 

утворюючи єдиний суспільний процес, у якому соціальна та 

економічна складові об’єднані складною поліструктурною та 
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поліфункціональною системою. Самостійність системи соціальної 

безпеки передбачає застосування функціонального та 

інституціонального способів організації взаємодії та захисту 

елементів соціальної системи від внутрішніх і зовнішніх загроз, 

засновану на здатності до саморозвитку та відтворення, з 

урахуванням особливостей розвитку та програмно-цільового 

управління, координації та управління соціально-економічними 

процесами для забезпечення реалізації національних соціальних 

інтересів, запобігання соціальним загрозам економічній безпеці, 

ліквідації їх наслідків і досягнення на цій основі такого рівня 

безпеки, який би сприяв ефективному досягненню 

загальноекономічних і соціальних цілей розвитку держави. 

4. З використанням методу синтезу і системного аналізу 

доведено мету державної політики формування системи 

соціальної безпеки, що полягає у формуванні та ефективному 

використанні людського капіталу. Для її досягнення, а також 

подолання загрозливих для безпеки національної економіки 

тенденцій, характерних для посттрансформаційного періоду 

розвитку національного господарства, – перевищення порогу 

безпеки за часткою населення з доходами, нижчими за 

прожитковий мінімум чи рівень бідності, надмірна диференціація 

сукупних доходів і витрат населення, гострий дефіцит житлового 

фонду, високий рівень захворюваності, падіння рівня освіченості, 

критичне зростання рівня безробіття і рівня тривалого безробіття, 

посилення тінізації ринку праці та економіки, скорочення 

тривалості життя та зростання демографічного навантаження 

непрацездатного населення на працездатне, зниження рівня 

продуктивності праці до витратомісткості, – необхідно 

забезпечити системність державної політики соціального 

розвитку. Встановлено, що система соціальної безпеки є 

відкритим динамічним середовищем, яке поєднує її елементи 

(суб’єкти та об’єкти, підсистеми, параметри керування) та 

забезпечує необхідні взаємозв’язки між ними. Головними 

об’єктами управління в її рамках є якість життя, доходи і витрати 

населення, рівень медичного забезпечення, забезпеченість 

населення соціальними та житлово-комунальними послугами, 

якість освіти. Водночас такі чинники, як вплив зовнішнього 
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середовища, стан об’єктів, дії суб’єктів управління, результати 

функціонування системи, визначають її поточний стан, структурні 

та ієрархічні співвідношення, модель функціонування. 

5. Ефективність реалізації державної політики формування 

системи соціальної безпеки базується на ідентифікації з 

подальшою імплементацією методичного забезпечення аналізу і 

структурно-компонентного складу системи. Із застосуванням 

методу причинно-наслідкового аналізу та теоретичного 

узагальнення доведено необхідність декомпонування системи 

соціальної безпеки держави на (1) системно-структурні складові 

соціальної ефективності (сфера доходів і витрат населення, ринку 

праці та зайнятості; система соціального забезпечення, 

соціального страхування та вирівнювання соціальних 

диференціацій; сфера медичних послуг та охорони здоров’я; 

сектор житлово-комунальних послуг; система освіти, підготовки 

та перепідготовки кадрів; сфера сімейної політики та сфера 

міграційних процесів) та (2) динамічно-структурні складові 

забезпеченості соціальної безпеки (формування середнього класу 

та розвиток приватного підприємництва, громадянського 

суспільства та його інститутів; культурний, гуманітарний, 

духовний та фізичний розвиток; збалансованість внутрішнього 

ринку та системи споживчих послуг; розвиненість транспортної та 

комунікаційної інфраструктури; формування і використання 

інтелектуально-кадрового та інноваційного потенціалу; 

фінансово-економічний стан підприємств і організацій). 

6. Попри наявні окремі позитивні зрушення у розвитку 

соціальної сфери та підвищенні рівня якості життя населення в 

Україні з використанням методу системного аналізу та логічного 

узагальнення доведено наявність таких негативних передумов 

конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС: наявність 

істотних «реальних» диференціацій у рівні життя багатого і 

бідного населення; великі обсяги тінізації ринку праці, зайнятості, 

доходів і витрат населення; високий рівень корупції у освітній, 

культурній сферах, житлово-комунальному господарстві та 

системі надання державних соціальних послуг; нераціональність 

структури доходів і витрат населення, низький рівень державного 

фінансування підтримки і розвитку соціальної сфери; зменшення 
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очікуваної тривалості життя, чисельності населення та звуження 

освітнього потенціалу; погіршення стану розвитку та якості 

функціонування об’єктів соціальної та житлово-комунальної 

інфраструктури. Активізація цих передумов призводить до 

розвитку таких несприятливих щодо вирівнювання соціально-

економічного розвитку України у процесі євроінтеграції чинників 

як зменшення чисельності та погіршення якості 

інституціонального забезпечення функціонування соціальної 

сфери, подальший занепад матеріально-технічної та технологічної 

бази закладів соціальної і житлово-комунальної сфер, зростання 

вартості соціальних послуг та соціального забезпечення, 

ускладнення ситуації з глобальними захворюваннями, зменшення 

обсягу введеного в експлуатацію житла та подальше погіршення 

екологічної ситуації. 

7. За результатами вивчення чинників і функціональних 

особливостей соціального розвитку в Україні встановлено, що в 

нашій державі загалом наявний потенціал та ресурсні можливості 

активізації екзо- та ендогенного соціального зростання. Втім, 

цьому перешкоджає низка недоліків макроекономічного, 

фінансового, інвестиційно-інноваційного та матеріально-

технічного середовища. До них передусім відносяться зменшення 

чисельності суб’єктів, що надають соціальні послуги, та 

чисельності зайнятих в соціальній сфері, нестабільність 

фінансового стану охорони здоров’я і надання соціальної 

допомоги, мистецтва, спорту, розваг і відпочинку, недостатні 

обсяги інвестиційно-інноваційної активності, зокрема 

інвестування приватного капіталу у розвиток соціального сектору, 

діяльності зі створення і впровадження у господарську практику 

нових технологій. Загалом макроекономічні тенденції є 

негативними та призводять до менш якісного соціального 

обслуговування населення через зменшення чисельності мережі 

об’єктів соціальної сфери та їх кадрового забезпечення, 

послаблення їх ресурсних можливостей та обмеженого залучення 

передового світового досвіду до соціального обслуговування 

населення. 

8. Соціальні виклики життєздатності соціально-економічної 

системи України у процесі євроінтеграції посилилися, особливо за 



 

282 

напрямами відтворення населення та трудового потенціалу, 

функціонування соціальної сфери та ринку праці, доходів і 

занятості. Вони призводять до погіршення умов праці та зниження 

матеріального достатку, депопуляції і старіння нації, поширення 

бідності та розшарування матеріального становища громадян, 

погіршення матеріально-технічного, фінансово-інвестиційного та 

інтелектуально-кадрового забезпечення охорони здоров’я, освіти, 

культури, мистецтва, спорту та, як наслідок, – зниження 

соціальної захищеності українців, посилення настроїв 

незадоволеності життям і соціальною політикою влади, включно з 

бажанням еміграції та зовнішньої трудової міграції. Відтак, в 

процесі радикальної модернізації системи соціальної безпеки слід 

передусім спрямувати зусилля на подолання негативного впливу 

зазначених викликів і загроз. 

9. Запропоновано стратегічні напрями державної політики 

протидії соціальним ризикам та інструменти і засоби активізації 

виконання вітчизняних реформ і перетворень у суспільстві, що 

сприятимуть забезпеченню конвергенції системи соціальної 

безпеки України та ЄС в умовах європейської інтеграції. 

Запобігання виникненню ситуації соціального вибуху; 

недопущення деградації соціальної структури як з огляду її 

нівелювання, так і розвитку процесів поляризації, маргіналізації й 

люмпенізації; забезпечення стійкої соціальної структури за 

нормальної вертикальної та горизонтальної соціальної 

мобільності; підтримка адекватної системи ціннісних орієнтацій і 

відповідно культури громадської поведінки, у тому числі 

політичної й економічної, передбачає необхідність розроблення 

Стратегії соціальної безпеки України.  

10. Розвиток соціальної сфери є важливим стратегічним 

завданням державної політики формування системи соціальної 

безпеки держави. Від її якості та повноцінності залежать: 

раціональність структури, ефективність взаємодії та наявність 

стійких взаємозв’язків між елементами системи, своєчасне 

виконання базових функцій і реалізація завдань соціального 

захисту та безпеки населення, що визначальним чином 

позначається на ключових складових економічної безпеки в 

системі національної безпеки держави. При формуванні та 
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реалізації стратегії формування системи соціальної безпеки 

України у процесі євроінтеграції важливо аби всі її елементи були 

орієнтовані на досягнення мети системного розвитку людського 

капіталу та впроваджувалися за напрямами: забезпечення 

демографічної безпеки, модернізація системи охорони здоров’я, 

відновлення системи якості освіти, збереження культурних 

цінностей, становлення конкурентоспроможного ринку праці, 

покращення доступності житла, розбудова соціальної 

інфраструктури, системне соціальне страхування населення. 

11. У результаті аналізу природи, функцій та завдань 

функціонування соціально-трудової сфери встановлено, що 

ефективність її державного регулювання в значній мірі 

визначається усвідомленням та наявністю відповідної системи або 

моделі. В світовій практиці в цьому аспекті широкого поширення 

набув інститут соціального діалогу. Вивчення джерел виникнення 

та еволюції теорії соціального діалогу в умовах соціалізації 

підтвердило доцільність його впровадження, а також дозволило 

встановити, що соціальний діалог є інструментом висловлення, 

зближення і узгодження інтересів держави, роботодавців та 

працівників відносно формування сприятливого соціально-

трудового середовища, ефективної системи соціально-трудових 

відносин, зростання зайнятості та покращення якості трудового 

життя, підвищення внутрішньої і зовнішньої соціальної 

відповідальності та контролю, що загалом забезпечує формування 

і використання інтелектуально-кадрового капіталу. 

12. Виважена реалізація державної політики повинна 

здійснюватися з дотриманням принципів плановості, системності, 

комплексності та стратегічної зорієнтованості. Забезпечення цих 

характеристик потребує визначення, обґрунтування доцільності та 

переваг, а також безпосереднього формування сукупності 

механізмів та інструментів, які складуть основу та визначатимуть 

базові напрями державного регулювання. Вже за ними 

встановлюються елементи операційного блоку – заходи, засоби, їх 

ресурсне забезпечення. Оскільки соціальний діалог реалізується в 

різних площинах, а його сторонами є представники всіх рівнів 

управління, обґрунтовано доцільність формування механізмів та 

інструментів державної політики за макроекономічним (цільовий 
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орієнтир – забезпечення зростання комплексної зайнятості 

населення), мікроекономічним (підвищення продуктивності та 

ефективності праці) та нано- (формування високої мотивації праці 

та рівня якості трудового життя) напрямами. 

13. Головною метою реалізації державної політики розвитку 

соціального діалогу в Україні є формування і ефективне 

використання інтелектуального капіталу вітчизняних підприємств. 

Досягнення цієї мети відбувається у непрямий спосіб засобом 

тристоронньої співпраці щодо вираження, зближення, узгодження 

і задоволення, таким чином, соціально-трудових, а через них і 

економічних, інтересів суб’єктів діалогу – представників держави 

та колективних структур роботодавців і їх працівників. Однак, 

встановлено, що в умовах складних системних вад 

функціонування ринку праці та зайнятості, асиметрій у 

можливостях і відносинах сторін, склад суб’єктів соціального 

діалогу об’єктивно потребує розширення (професійно-

навчальними закладами та центрами підготовки, страховими 

організаціями та консалтинговими структурами, організаціями 

систем якості, суб’єктами фінансово-інвестиційного сектору, 

службами і центрами зайнятості, бізнес-організаціями, суб’єктами 

системи соціального забезпечення, спорту, оздоровлення, 

культури і мистецтва) заради уможливлення та покращення 

організаційно-ресурсного забезпечення реалізації як більшості 

функціональних завдань, так і головної мети державної політики в 

аналізованій сфері. У роботі такий підхід отримав назву 

функціонально-суб’єктної інтеграції навколо соціального діалогу. 

14. В підсилення можливостей щодо досягнення мети і 

стратегічних пріоритетів, реалізації механізмів та інструментів 

розвитку соціального діалогу і забезпечення соціальної безпеки в 

Україні визначені та обґрунтовані організаційні та економічні 

засоби державної політики в цій сфері. Причому, доведено 

необхідність їх як формування, так і реалізації у відповідності до 

завдань розвитку соціального діалогу та забезпечення соціальної 

безпеки, які встановлені за такими елементами соціально-трудової 

сфери як сторони, суб’єкти, види, предмети, рівні та типи. Це 

дозволяє більш комплексно і системно підійти до тактики 

реалізації державного регулювання. 
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Додаток А 

 

Таблиця А.1 

Індикатори та порогові значення індикаторів стану соціальної 

безпеки України 
№ 

з/п 
Індикатори 

Порогові 

значення (хопт) 

1 
Частка населення із сукупними витратами, які нижче 75,0 % 

медіанного рівня сукупних витрат (рівень бідності), % 
Не більше 25 

2 
Частка населення із середніми сукупними витратами на одну 

особу на місяць, які нижче прожиткового мінімуму, % 
Не більше 40 

3 Відношення середньої зарплати до прожиткового мінімуму, разів Не менше 3 

4 
Відношення мінімального розміру пенсії до прожиткового 

мінімуму, разів 
1,5-2,0 

5 
Відношення індексу номінальних сукупних ресурсів домогоспо-

дарств до індексу споживчих цін, разів 
Не менше 1 

6 
Відношення сукупних витрат 10,0 % найбільш забезпеченого 

населення до 10,0 % найменш забезпеченого, разів 
Не більше 8 

7 

Частка витрат на харчування (продовольчі товари та харчування 

поза домом) у загальному обсязі споживчих грошових витрат 

домогосподарств, % 

Не більше 50 

8 Рівень безробіття (за методологією МОП), %  Не більше 10 

9 

Рівень тривалого безробіття у працездатному віці (відношення чи-

сельності безробітних понад шість місяців до загальної 

чисельності безробітних), % 

Не більше  

25-30 

10 Наявність житлового фонду в середньому на одну особу, м2 Не менше 25 

11 
Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань на 100 

осіб  
Не більше 60 

12 
Обсяг видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я, % до 

ВВП 
Не менше 4 

13 Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту, % до ВВП Не менше 8,3 

14 Охоплення випускників 9-х класів повною середньою освітою, % Не менше 100 
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Додаток Б 

 

Таблиця Б.1 

Зміна видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я,  

освіту, культуру, мистецтво, спорт та сферу обслуговування  

в Україні у 2000-2016 рр., % до ВВП складено за [
189

] 

Видатки 

зведеного 

бюджету 

Роки 

2
0

0
0
 

2
0

0
1
 

2
0

0
2
 

2
0

0
3
 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0
1

1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

Д
и
н
ам

ік
а,

 (
2
0
1
6
 р

. 

д
о
 2

0
1
0
 р

.)
, %

 

Частка 

видатків 

зведеного 

бюджету на 

охорону 

здоров’я  

2,9 3,1 3,3 3,6 3,5 3,5 3,6 3,7 3,5 4,0 4,1 3,7 3,8 4,2 3,6 3,6 3,8 0,9 

Частка 

видатків 

зведеного 

бюджету на 

освіту 

5,1 5,2 5,4 5,6 5,3 6,1 6,2 6,2 6,4 7,3 8,4 6,5 6,5 7,3 6,4 5,8 6,5 1,4 

Частка 

видатків 

зведеного 

бюджету на 

культуру, 

мистецтво, 

спорт, сферу 

обслуго-

вування 

0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,4 
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Таблиця Б.2 

Рівень та динаміка основних показників відтворення населення та трудового потенціалу України  

у 2000-2016 рр. (складено за 
190

) 

Індикатори 
Роки Абсолютні відхилення, ± 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Умовний коефіцієнт депопуляції 1,97 1,84 1,65 1,61 1,48 1,38 1,40 1,32 1,27 1,32 1,36 1,44 1,48 -0,13 -0,19 -0,04 -0,13 -0,1 0,02 -0,08 -0,05 0,05 0,04 0,08 0,04 

Сумарний коефіцієнт народжуваності 1,1 1,2 1,3 1,3 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 -0,1 0,0 -0,0 -0,0 0,0 -0,0 

Коефіцієнт смертності немовлят, ‰ 11,9 10,0 9,8 11,0 10,0 9,4 9,1 9,0 8,4 8,0 7,8 7,9 7,4 -1,9 -0,2 1,2 -1,0 -0,6 -0,3 -0,1 -0,6 -0,4 -0,2 0,1 -0,5 

Коефіцієнт старіння населення, % 23,6 23,8 23,9 24,0 24,2 24,5 24,7 21,2 23,0 29,6 29,7 28,2 28,7 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 -3,5 1,8 6,6 0,1 -1,5 0,5 

Рівень захворюваності населення, тис. 

осіб 
67,9 70,1 69,1 70,8 70,4 72,0 72,4 71,1 68,6 68,5 62,8 62,8 64,4 2,2 -1,0 1,7 -0,4 1,6 0,4 -1,3 -2,5 -0,1 -5,7 0,0 1,6 

Рівень інвалідизації, ‰ 52,5 53,6 53,7 53,6 53,5 53,4 53,5 61,0 61,0 44,0 38,0 39,0 39,0 1,1 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 7,5 0,0 -17,0 -6,0 1,0 0,0 

Рівень розповсюдженості ВІЛ/ СНІД 

серед дорослого населення, % 
0,01 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 -0,01 0,0 0,01 -0,01 0,0 

Рівень бідності населення, % 26,4 27,1 28,1 27,3 27,0 26,4 24,1 24,3 25,5 24,5 23,4 28,6 29,2 0,7 1,0 -0,8 -0,3 -0,6 -2,3 0,2 1,2 -1,0 -1,1 5,2 0,6 

Частка населення із середньодушовими 

доходами у місяць нижче прожиткового 

мінімуму, % 

87,9 64,0 59,4 39,8 25,6 23,0 26,7 13,7 15,1 8,3 8,6 6,4 3,8 -23,9 -4,6 -19,6 -14,2 -2,6 3,7 -13 1,4 -6,8 0,3 -2,2 -2,6 

Квінтильний коефіцієнт диференціації 

грошових доходів населення 
2,8 2,6 2,6 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Співвідношення грошових доходів     

20,0 % найбільш та 20,0 % найменш за-

безпеченого населення 

6,0 5,5 5,5 4,1 4,2 4,1 4,0 3,8 3,6 3,3 3,1 3,2 3,0 -0,5 0,0 -1,4 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 0,1 -0,2 

Співвідношення середнього розміру 

пенсії до прожиткового мінімуму 
0,3 1,0 1,2 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 0,7 0,2 0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,0 0,1 -0,1 -0,0 0,1 -0,1 

Рівень демографічного навантаження, 

осіб 
73,7 65,7 65,1 64,9 65,1 65,9 66,6 57,6 42,1 25,1 29,5 28,1 26,5 -8 -0,6 -0,2 0,2 0,8 0,7 -9 -15,5 -17,0 4,4 -1,4 -1,6 
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