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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Попри сучасні глобалізаційні тенденції, які забезпечують 

все більшу відкритість і доступність ринків та ресурсів, пришвидшують обіг товарів 
та послуг, забезпечують стрімке посилення ролі прогресивних технологій, зокрема 
інформаційних, зростання техніко-технологічного чинника в структурі 
продуктивності праці та доданої вартості, фактор людини та, зокрема, людського і 
інтелектуального капіталу й надалі залишається провідною умовою ефективного 
управління та забезпечення високої ефективності і конкурентоспроможності 
національної економіки. Базисом формування людського потенціалу є його 
здатність до відтворення та розвитку, що забезпечується функціонуванням якісної 
соціальної сфери держави. 

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку державне регулювання 
соціальної сфери України характеризується низкою недоліків, які призвели до 
низького рівня реалізації базових функцій соціальної політики, в тому числі у 
частині формування й ефективного використання людського капіталу. 
Підтвердженням цього є критичне зниження рівня доходів та якості життя 
населення, складність доступу його значної частини до якісних освітніх, медичних 
та інших соціальних послуг, ускладнення ситуації в сфері житлово-комунального 
господарства, подальше зниження ефективності системи соціального страхування, 
погіршення стану соціальної інфраструктури, зростання безробіття та активне 
нарощування міграційних процесів, посилення диференціацій соціально-
економічного розвитку у просторово-структурному аспекті, що призводять до 
депресивності і занепаду значної частини територій держави. 

Актуалізується проблема обгрунтування та реалізації більш ефективних і 
якісних механізмів державної політики модернізації соціальної сфери держави, 
здатних сформувати її відповідну систему та забезпечити формування і ефективне 
використання людського потенціалу нації. 

Достатньо вагомою теоретико-методологічною базою державного 
регулювання соціально-економічних процесів є результати досліджень вітчизняних 
науковців: В. Апопія, А. Баланди, Г. Башнянина, Д. Богині, O. Власюка,                    
В. Вoрoтіна, В. Геєця, O. Дзьoбаня, Я. Жаліла, О. Іляш, А. Качинського, В. Куценкo,         
Е. Лібанoвої, О. Макари, В. Мандибури, А. Мельник, У. Садoвої, Л. Семів,                 
В. Скуратівського, В. Точиліна, В. Фомішиної, Л. Шевчук, та ін. Істотним внеском 
у вирішення проблем соціальної та економічної політики держави є праці 
зарубіжних вчених: Е. Аткінсона, Е. Барковської, Дж. Д. Барбера, І. Ващекіна,        
М. Вебера, А. Возженнікова, Е. Гідденса, М. Дзлієва, В. Кoвальoва, Л. Косалса,       
Т. Лoурі, Н. Лумана, В. Паретo, Т. Парсoнса, У. Дж. Скотта та ін. 

Проте сучасні складні умови соціально-економічного розвитку України та все 
більш наростаюча системна криза в соціальній сфері держави, що 
мультиплікативно поширюється й на систему національного господарства держави, 
обумовлюють потребу в обґрунтуванні нових більш ефективних та досконалих 
стратегічних пріоритетів, інституціонально-правового та інфраструктурного 
забезпечення, а також механізмів, інструментів та засобів системної модернізації 
соціальної сфери держави. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
пов’язана з науковими планами ДВНЗ “Ужгородський національний університет” 
за темами: “Формування механізмів активізації потенціалу економічної системи 
Закарпаття в умовах глобалізації” (номер державної реєстрації 0116U003537  
2016-2018 рр.), де автором визначені якісно-структурні співвідношення та режими 
функціонування соціальної системи, її статус у системі управління соціально-
економічним розвитком держави, обґрунтовано теоретико-методологічні 
положення системної модернізації соціальної сфери як комплексної державної 
політики; “Україна в системі європейської політичної інтеграції” (номер державної 
реєстрації 0116U005073 2016-2020 рр.), де автором визначені концептуальні засади 
державної політики соціального розвитку за рахунок узгодження між собою 
ключових елементів управління (об’єкти, суб’єкти, принципи, механізми та 
інструменти), сформовано методологічні засади стратегування державної політики 
модернізації соціальної сфери в системі збалансованого та узгодженого соціального 
й економічного розвитку держави, зокрема визначено рівні стратегування 
(громадсько-політичний, прийняття рішень, мотиваційний) . 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 
теоретико-методологічних і методичних основ формування та реалізації стратегії і 
механізмів системної модернізації соціальної сфери України.  

Для досягнення зазначеної мети вирішувалися такі завдання: 
– узагальнити теоретичні засади системного підходу при формуванні 

політики соціального розвитку; 
–  сформувати концептуальну структурно-компонентну модель організації та 

методології дослідження системи соціальної сфери; 
–  визначити напрями та складові, суб’єктно-інституційне забезпечення 

регулювання соціальної сфери; 
–  надати загальну характеристику стану та тенденцій розвитку, виявити 

чинники та функціональні особливості функціонування соціальної сфери держави; 
–  виявити чинники та функціональні особливості функціонування соціальної 

сфери держави; 
–  проаналізувати стан і виявити проблеми ефективності державної політики 

формування системи соціальної сфери; 
–  оцінити ефективність стратегування та програмування державної 

соціальної політики; 
–  розробити інституціонально-правовий базис збалансованого розвитку 

соціальної сфери; 
–  встановити інструменти та засоби усунення зовнішніх викликів 

модернізації соціальної сфери держави; 
–  обґрунтувати елементи стратегії державної політики формування системи 

соціальної сфери; 
–  визначити орієнтири та обґрунтувати стимули розбудови національної 

інфраструктури соціальної сфери; 
–  розробити механізми та інструменти державної політики модернізації 

функціонально-структурних елементів системи соціальної сфери держави. 
Об’єктом дослідження є процеси модернізації соціальної сфери національної 
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економіки. 
Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та науково-

практичні рекомендації з обґрунтування стратегії та визначення напрямів реалізації 
механізмів державної політики системної модернізації соціальної сфери України. 

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань у роботі 
використано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів та прийомів 
наукового дослідження. У дисертації використано такі методи теоретичного і 
емпіричного дослідження: логічного узагальнення – для визначення концептуальних 
положень системного підходу при формуванні державної політики соціального 
розвитку, формування структурно-компонентної моделі системи соціальної сфери 
(розділ 1, п. 1.1, 1.2), групування – для ідентифікації напрямів і складових державної 
політики забезпечення розвитку соціальної сфери (розділ 2, п. 2.1), аналізу і синтезу 
– для визначення базових моделей і механізмів державного регулювання 
соціального розвитку (розділ 1, п. 1.3), науковий метод статистичного аналізу і 
розрахунку – при здійсненні аналізу на регіональному рівні, чинників і 
функціональних особливостей розвитку соціальної сфери України (розділ 3, п. 3.2, 
п. 3.3), методи економіко-математичного прогнозування – для обґрунтування 
елементів стратегії, а також орієнтирів та стимулів розбудови національної 
інфраструктури соціальної сфери (розділ 5, п. 5.1, 5.2), теоретичного узагальнення 
– для вдосконалення суб’єктно-інституційного забезпечення державного 
регулювання соціальної сфери (розділ 2, п. 2.2), стратегічного менеджменту – для 
формування інституційно-правового базису збалансованого функціонування 
соціальної сфери (розділ 4, п. 4.3), системного підходу – при обґрунтуванні 
елементів механізму розвитку ринку праці (розділ 5, п. 5.3). 

Інформаційною основою дослідження є закони України, укази Президента 
України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства соціальної 
політики України, статистичні матеріали Державної служби статистики України, 
аналітичні матеріали вітчизняних і міжнародних організацій, монографії та 
публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, інтернет-ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основні положення й результати 
дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають в наступному: 

вперше: 
– визначено детермінанти системи соціальної сфери (внутрішні підсистеми та 

їх склад і структуру, об’єкти, суб’єкти та параметри керування, інші елементи та 
взаємозв’язки між ними, чинники та стійкі характеристики внутрішнього і 
зовнішнього середовища), що визначають повноцінність, комплексність, якісно-
структурні співвідношення та режими функціонування системи, її статус у системі 
управління соціально-економічним розвитком держави, врахування яких при 
проектуванні державної політики модернізації соціальної сфери дозволяє надати їй 
системності, варіативності та позбавляє інертності і надмірної універсалізації; 

– обґрунтовано теоретико-методологічні положення системної модернізації 
соціальної сфери як комплексної державної політики, орієнтованої на забезпечення 
її трансформації за напрямами: формування якісної й ефективної системи 
соціальної сфери; становлення повноцінної національної та місцевої 
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інфраструктури соціальної сфери; забезпечення позитивних системно-структурних 
зрушень за всіма напрямами і складовими соціальної системи на засадах інновацій і 
результатів сучасних наукових досліджень, передових світових практик; 
досягнення рівня провідних стандартів у сфері соціального розвитку та безпеки; 
реалізація стратегічної мети модернізації – системного формування та ефективного 
використання людського капіталу держави; 

– сформовано методологічні засади стратегування державної політики 
модернізації соціальної сфери в системі збалансованого та узгодженого соціального 
й економічного розвитку держави, зокрема визначено рівні стратегування 
(громадсько-політичний, прийняття рішень, мотиваційний), доведено, що 
стратегування в соціальній сфері необхідно вважати окремим напрямом процесу 
економічного розвитку і на цій основі встановлено, що увесь комплекс інструментів 
та засобів державного регулювання формується за складовими: ринкова та 
адміністративна інфраструктури, соціально-побутовий, соціально-культурний 
комплекси та комплекс соціальних послуг; 

удосконалено: 
–  методичний інструментарій оцінювання рівня розвитку соціальної сфери 

держави із урахуванням збалансованої системи показників соціального розвитку та 
подальшим розрахунком інтегральних коефіцієнтів із використанням 
таксономічного аналізу; специфікою авторського підходу є диференціація 
показників на стимулятори і дестимулятори (з відповідним врахуванням напряму 
впливу) та визначення відповідних їм критичних значень, що дозволяє 
стверджувати про ефективність державної політики не лише у соціальній сфері, але 
й в системі соціальної безпеки держави;  

– методологічні підходи до формування інституціонально-правового 
забезпечення функціонування соціальної сфери держави, для чого розроблено т. зв. 
компаративний підхід, що дозволяє протиставляти традиційним векторам 
державної політики у цій сфері стратегічні пріоритети з модернізаційним змістом. 
Порівняння здійснюється з-поміж недоліків та потенційних напрямів 
удосконалення інституціонально-правового базису забезпечення збалансованого 
соціального розвитку і саме в такий спосіб визначені принципово нові стратегічні 
пріоритети державного регулювання: заміщення державної монополії в соціальній 
політиці і забезпеченні, упровадження суспільно-громадського моніторингу і 
контролю, формування інституцій мережевого типу, створення майданчиків 
соціально-технічних та технологічних інновацій, розвиток інфраструктури 
фінансово-ресурсної підтримки та страхування соціальних ризиків і загроз; 

–  концептуальні засади державної політики соціального розвитку за рахунок 
узгодження між собою ключових елементів управління (об’єкти, суб’єкти, 
принципи, механізми та інструменти), соціально-економічних інтересів суб’єктів 
регулювання та реципієнтів соціальних продуктів, вимог і критеріїв ефективності 
розвитку соціальної сфери, що дозволило посилити ознаки комплексності і 
цілісності, розробити збалансовану систему показників оцінювання ефективності 
державної політики за групами: соціально-демографічні, соціально-трудові, якості 
життя, житлового забезпечення, освіти і культури, охорони здоров’я, соціальної 
безпеки, соціально-психологічного самопочуття населення; 
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–  прикладні інструменти державної політики розбудови національної 
інфраструктури соціальної сфери, для чого розроблено модель модернізації 
соціальної інфраструктури національної економіки, яка являє собою систему цілей 
та відповідних їм заходів і засобів у вертикально-горизонтальному векторі, коли 
вертикальний рівень передбачає вибудування повноцінної інфраструктури з мікро- 
до макрорівня, а горизонтальний – забезпечує поєднання соціально-економічних, 
соціально-функціональних сфер та ринку соціальних послуг; додатковими 
перевагами впровадження моделі є становлення якісного інституційного 
середовища соціальної сфери, акумулювання ресурсів соціальної модернізації та 
відновлення базових елементів соціальної інфраструктури, починаючи з місцевого 
рівня; 

–  організаційно-економічний інструментарій державної житлової політики 
шляхом запровадження комплексного підходу в цій сфері з поєднанням 
організаційно-мотиваційного, економіко-кон’юнктурного та інституційно-
інфраструктурного механізмів; на відміну від підходів, коли державна політика 
формується навколо базисного механізму, запропоновано альтернативні механізми, 
а також гнучкі інструменти в їх межах, що дозволяє своєчасно змінювати акценти 
та забезпечувати високу варіативність державного регулювання у сфері досягнення 
мети належної забезпеченості населення держави житлом як однієї з ключових 
характеристик належного рівня якості життя населення й ефективності соціальної 
політики;     

дістали подальшого розвитку: 
– теоретичні положення структурного декомпонування системи соціальної 

сфери шляхом доведення доцільності і переваг виокремлення двох груп елементів 
цієї системи: 1) системно-структурних складових соціальної ефективності, 2) 
динамічно-структурних складових забезпеченості соціального розвитку. 
Особливістю підходу є можливість диференціації методів оцінювання та 
інструментів регулювання, коли в першій групі акцентується на стані 
функціонування, а в другій – на повноцінності та ефективності впроваджених 
державою заходів; 

– методичний підхід до ідентифікації чинників розвитку соціальної сфери, 
зокрема, на відміну від найбільш поширеного підходу, коли чинники формуються 
за складовими соціальної сфери і напрямами соціальної політики, розроблено 
“дерево класифікації чинників” за блоками: інституційний, організаційний, 
економічний та фінансово-ресурсний, соціально-психологічний, адміністративний; 
у такий спосіб виявляються чинники, максимально чутливі до впливу на розвиток 
соціальної сфери з одночасною проекцією на економічний розвиток; 

–  засоби та практичний інструментарій стратегування державної політики 
формування системи соціальної сфери, для чого визначені склад і сутнісні 
характеристики елементів відповідної стратегії, серед яких ключовими є 
стратегічна мета, умови її реалізації, стратегічні та операційні цілі, інструменти і 
заходи імплементації. Інституціалізація визначених елементів дозволяє забезпечити 
цілісність, узгодженість і послідовність реалізації державної політики системного, 
якісного і збалансованого соціального розвитку як передумови формування 
інтелектуально-кадрового і ресурсного забезпечення економічного зростання; 
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– інструменти протидії зовнішньоекономічним викликам і загрозам 
модернізації соціальної сфери держави, зокрема розроблено методику їх 
обґрунтування на засадах систематизації різнорівневих і багатофункціональних 
передумов, причин та чинників зовнішнього впливу на національну систему 
соціальної сфери, яка дозволила істотно розширити засоби державної політики 
протидії загрозам соціальної безпеки в умовах євроінтеграції. 

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні положення та 
методичні рекомендації використовуються у плануванні, організації і реалізації 
навчального процесу Державного вищого навчального закладу “Ужгородський 
національний  університет” економічного факультету та факультету міжнародних 
економічних відносин при викладанні дисциплін: “Державне регулювання 
економіки”, “Проектний аналіз”, “Теорія міжнародних відносин”, “Соціологія 
міжнародних відносин”, “Міжнародні відносини та світова політика”, 
“Інформаційний менеджмент та маркетинг” у системі підготовки бакалаврів, 
спеціалістів та магістрів за спеціальностями “Економіка підприємств”, “Фінанси і 
кредит”, “Управління персоналом та економіка праці”, “Міжнародна економіка”, 
“Міжнародний бізнес”, “Міжнародні економічні відносини” (Довідка № 2048/01-12 
від 13.06.2018 р.). Серед нових теоретико-методологічних результатів 
дисертаційного дослідження, що включені до навчально-методичних комплексів 
вищенаведених дисциплін, які використовуються при проведенні лекційних і 
семінарських занять, є: теоретичні засади системного підходу при формуванні 
політики соціального розвитку; структурно-компонентна модель організації та 
методологія дослідження системи соціального розвитку; моделі та механізми 
державного регулювання соціального розвитку держави; теоретико-методичні 
підходи до оцінювання ефективності державної політики формування системи 
соціальної сфери; світовий досвід ефективної державної політики у сфері 
соціального розвитку та безпеки.  

Теоретико-методологічні та прикладні розробки з дослідження проблем 
розвитку соціальної сфери впроваджені у діяльності департаменту соціального 
захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації (Довідка             
№ 1659/01-22 від 06.06.2018 р.) та департаменту фінансів Закарпатської обласної 
державної адміністрації (Довідка № 1200 від 05.06.2018 р.).  

Науково-прикладні розробки з дослідження проблем системної модернізації 
соціальної сфери впроваджені у діяльності департаменту економічного розвитку і 
торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації (Довідка № 01/502 від 
05.06.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Концептуальні положення дисертації, 
висновки, рекомендації та пропозиції, які виносяться на захист, є результатом 
самостійного наукового пошуку здобувача. Із наукових праць, що опубліковані у 
співавторстві, використані лише ті результати дослідження, що одержані особисто 
здобувачем. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні й методологічні 
положення і результати дослідження доповідалися та схвалені на 16 науково-
практичних конференціях і семінарах, зокрема міжнародних: “Фінансово-
економічні пріоритети розвитку економіки: стратегія і перспективи” (м. Київ,  
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23-24 травня 2014 р.); “Проблеми обліку, контролю та аудиту в економіці на 
сучасному етапі” (м. Одеса, 23-24 травня 2014 р.); “Актуальні проблеми 
економічних наук” (м. Донецьк, 16-17 травня 2014 р.); “Ринкові економічні 
механізми сталого розвитку: інноваційне та фінансове забезпечення” 
(м. Дніпропетровськ, 2014 р.); “The modern trends in the development of business 
social responsibity” (Lisbon, Portugal, 19 May 2017); “Economy and management: 
modern transformation in the аge of globalization” (Klaipeda, 24 March, 2017); 
“Актуальні проблеми економіки та менеджменту” (м. Запоріжжя, 19-20 травня 
2017 р.); “Сучасна глобальна регіоналістика і суб’єкти економіки: напрями впливу” 
(м. Одеса, 16 травня 2017 р.); “Стратегія розвитку науки і освіти” (Namur, Belgigue, 
30 березня 2017); “Cтратегічні прiоритети розвитку внутрішньої торгівлі на 
інноваційних засадах” (м. Львів, 02-03 грудня 2017 р.); “Економіка та управління: 
сучасний стан і перспективи розвитку” (м. Одеса, 23-24 листопада 2017 р.); 
“Актуальні проблеми економіки та менеджменту” (м. Запоріжжя, 17-18 листопада 
2017 року); “Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами” 
(м. Луцьк, 2017); “From the Baltic to the Black sea: the formation of modern economic 
area” (Riga, August 19, 2017); 1 всеукраїнській: “Актуальні проблеми розвитку 
менеджменту, обліку та аудиту” (м. Київ, 9-10 травня 2014 р.). 

Публікації. Основні наукові положення й результати досліджень за темою 
дисертації опубліковано в 48 наукових працях, із них: 2 одноосібні та 2 колективні 
монографії, 22 статті у фахових виданнях України (у т.ч. наукометричних – 18), 16 
– у збірниках тез наукових конференцій, 2 публікації – в інших виданнях. Загальний 
обсяг публікацій – 81,43 друк. арк., з них особисто автору належить 65,08 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, п’яти 
розділів, списку використаних джерел та додатків загальним обсягом 426 сторінок 
машинописного тесту. Основний зміст роботи викладено на 378 сторінках 
машинописного тексту. Робота містить 53 рисунки, 45 таблиць, 13 додатків на 29 
сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету та завдання, 

об’єкт і предмет, а також методи дослідження, відображено зв’язок роботи з 
науковими програмами, темами, планами, подано основні положення наукової 
новизни, вказано теоретичне і практичне значення отриманих результатів. 

У першому розділі “Соціальна сфера як система та теоретико-
методологічні основи її державного регулювання” висвітлено базисні засади 
державного регулювання та державної політики соціального розвитку, 
розроблено структурно-компонентну модель організації та узагальнено 
методологію дослідження системи соціальної сфери, визначено концептуальні 
моделі та механізми державного регулювання соціального розвитку. 

Соціальний розвиток 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 поліфункціональною системою. 

Встановлено, що система соціального розвитку є відкритим динамічним 
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середовищем, яке поєднує її елементи (суб’єкти та об’єкти, підсистеми, 
параметри керування) та забезпечує необхідні взаємозв’язки між ними (рис. 1). 

 
Рис. 1. Конфігурація системи соціального розвитку та системних 

 взаємозв’язків у її межах  

Об’єкти: 
 якість життя; 
 доходи і витрати населе-

ння; 
 рівень медичного забез-

печення; 
 забезпеченість населен-

ня соціальними послу-
гами та соціальним 
забезпеченням; 

 якість освіти; 
 забезпеченість житлово-

комунальними послуга-
ми 

 

Суб’єкти: 
 центральні, регіональні 

та місцеві загальні 
органи законодавчої і 
виконавчої влади; 
 профільні міністерства 

та відомства, органи 
контролю і нагляду, їх 
структурні та територі-
альні підрозділи; 
 міжнародні організації 

регулювання та нагляду, 
суб’єкти громадянського 
суспільства, представ-
ницькі організації робо-
тодавців та працівників; 
 первинні носії прав та 

інтересів; 
 суб’єкти господарюва-

ння; 
 миротворчі, посеред-

ницькі структури, екс-
перти, арбітри, інститу-
ції соціальної інфра-
структури 

 

 сфера доходів та система 
оплати праці; 

 ринок праці та зайнятість; 
 система охорони здоров’я; 
 сфера соціальної підтримки 

та соціального страхування, 
допомоги вразливим 
верствам населення; 

 сектор житлової політики 
 

Підсистема 1-го рівня 

 сегмент освіти, підготовки 
кадрів, науково-дослідна 
сфера; 

 сектор міграційних проце-
сів; 

 сфера культури; 
 торгівля, громадське харчу-

вання та споживчі послуги; 
 транспорт і зв’язок, ін. 
 

Підсистема 2-го рівня 

Параметри керування: 
 мета і завдання; 
 принципи та функції; 
 механізми; 
 інструменти і засоби; 
 заходи 
 

ВХОДИ 

Вплив: 
 систем вищих 

рівнів; 
 інтелектуаль-

но-кадрового 
та ресурсного 
забезпечення; 
 інституціо-

нального сере-
довища; 
 ментальності 

та стану роз-
витку суспіль-
ства; 
 соціально-

економічних 
можливостей; 
 системи 

державного 
устрою та 
управління; 
 зовнішнього 

середовища та 
політичної 
ситуації 

ВИХОДИ 

Рівень роз-
витку та 
ефективно-
сті реаліза-
ції людського 
капіталу (як 
головна ме-
та) та її 
компоненти:  
 якість 

життя; 
 рівень 

здоров’я; 
 освіченість 

нації; 
 соціальні 

диферен-
ціації; 
 демокра-

тизація 
суспільст-
ва; 
 інші пара-

метри ста-
ну та ефек-
тивності 
соціального 
розвитку 

Вплив на: 
 стан системи; 
 структурні співвідношення та характерис-

тики системи; 
 модель функціонування системи; 

 ієрархічні співвідношення; 
 рівновагу та збалансованість системи; 
 стійкість системи; 
 проектований стратегічний та поточний 

динамічний розвиток системи 
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З використанням методу синтезу і системного аналізу визначено мету 
державної політики соціального розвитку, що полягає у формуванні та 
ефективному використанні людського капіталу. Для її досягнення, а також 
подолання загрозливих для безпеки національної економіки тенденцій 
(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. 

Головними об’єктами управління в її межах 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 середовища, стан об’єктів, дії суб’єктів 
управління, результати функціонування системи, визначають її поточний стан, 
структурні та ієрархічні співвідношення, модель функціонування. 

Ефективне регулювання соціального розвитку базується на ідентифікації з 
подальшою імплементацією методичного забезпечення аналізу і структурно-
компонентного складу системи соціальної сфери задля раціональної організації 
і планування державної політики соціального розвитку. Із застосуванням 
методу причинно-наслідкового аналізу та теоретичного узагальнення доведено 
необхідність декомпонування системи соціального розвитку держави на (1) 
системно-структурні складові соціальної ефективності (сфери 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; сфери сімейної політики 
та міграційних процесів) та (2) динамічно-структурні складові забезпеченості 
соціального розвитку (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). 

Попри ідентифікацію структурної побудови системи процес забезпечення 
соціального розвитку держави характеризується етапністю, послідовність якої 
відображає динамічно-структурна модель оптимізації характеристик 
соціального розвитку в системі соціально-економічного зростання держави, яка 
передбачає поетапну позитивну зміну головних індексів – від забезпечення 
соціально-економічної безпеки особи до формування і реалізації кадрового 
капіталу суспільства (1). 
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 HSLPMEBIFEPSIDGIISSMIPPHCR IIIIIIIIII  ,            (1) 
де IHS – індекс рівня соціально-економічної безпеки особи; ILP – індекс 

стану умов відтворення населення та трудоресурсного потенціалу (з головними 
підкомпонентами екології, здоров’я, навчання й освіти, житлово-побутових 
умов, міграції населення); IМE – індекс рівня розвитку ринку праці, системи 
зайнятості населення та підвищення рівня якості трудового життя населення; IBІ 
– індекс зміни умов економіко-правового середовища підприємницької 
діяльності, самозайнятості населення, формування і розширення суб’єктів 
середнього класу; IFEP – індекс підвищення фінансово-економічного стану 
суб’єктів господарювання та національної економіки, використання цих 
результатів у цілях соціального розвитку; ISID – індекс рівня розвитку соціальної 
інфраструктури, внутрішнього ринку та системи соціальних і споживчих 
послуг; IGII – індекс розвиненості параметрів громадянського суспільства та 
можливостей його інститутів; ISSM – індекс міри модернізації системи 
соціального забезпечення населення та підвищення рівня якості життя;  
IIPP – індекс людського розвитку, накопичення інтелектуально-кадрового 
потенціалу та його використання в цілях інтелектуалізації соціально-
економічного розвитку держави; IHCR – індекс формування і реалізації 
людського капіталу суспільства (як головної мети реалізації соціальної 
політики держави). 

Встановлено, що при оцінюванні соціального розвитку держави доцільно 
застосовувати один із трьох принципових підходів: 1) на основі застосування 
інтегрального показника; 2) за результатами вивчення декількох головних груп 
характеристик; 3) на основі дослідження всієї можливої вибірки показників, 
прямо чи опосередковано дотичних до стану розвитку й ефективності 
функціонування соціальної сфери) або їх поєднання. Це забезпечує системність 
аналізу та можливість формування адекватного інформаційно-аналітичного 
забезпечення прийняття ефективних державних управлінських рішень у 
соціальній сфері. 

Довгострокова ефективність та стабільність державної соціальної політики 
потребує обрання найбільш доцільної за поточного стану соціального й 
економічного розвитку моделі державного управління, на основі якої будуть 
вибудувані принципи, завдання та функції, механізми, методи, інструменти, 
заходи та засоби державної політики. Це дозволяє забезпечити плановість та 
керованість, а також безперервність державної соціальної політики. При цьому 
можуть застосовуватися такі моделі: структурної жорсткості та 
контрольованості соціально-економічної системи, структурної та 
функціональної варіативності, еволюційна, конвергенційна, неорганічна, 
форсована, скандинавська. На їх реалізацію важливо спрямувати інструменти і 
засоби інституційних, організаційних, економічних, фінансово-ресурсних, 
адміністративних, соціально-психологічних, суспільних та інформаційних 
механізмів. 

У другому розділі “Концептуальні напрями та складові системної 
модернізації соціальної сфери” визначені напрями та елементи державної 
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політики забезпечення розвитку соціальної сфери, сформоване суб’єктно-
інституційне забезпечення державного регулювання соціальної сфери, 
узагальнені теоретико-методологічні підходи до оцінювання ефективності 
державної політики формування системи соціальної сфери, узагальнено 
світовий досвід ефективної державної політики у сфері соціального розвитку.  

Основною метою державної політики в соціальній сфері є створення умов 
для функціонування соціальної політики згідно зі стратегією економічного 
розвитку, спрямованою на забезпечення належного рівня та якості життя 
населення, покращення демографічних показників, розвиток трудових ресурсів, 
відновлення освітнього та наукового потенціалу. Проте в сучасних умовах 
акцент переноситься на посилення соціального захисту, реформування систем 
пенсійних виплат, страхування, розвитку адресної допомоги.  

Цілі державного регулювання соціальної сфери на сучасному етапі 
включають нові акценти під впливом глобалізаційних тенденцій, розвитку 
демократії та громадянського суспільства: збереження та захист фізичного, 
духовно-етичного та інтелектуального потенціалу держави; формування 
ефективної системи контролю та регулювання трудової мотивації; розширене 
відтворення “людського капіталу”, створення інституціональних і соціально-
економічних передумов для реалізації громадянами своїх потреб та інтересів, 
вияву громадянської позиції. Це створює передумови формування потужного 
громадянського суспільства, реальної демократії та особистої свободи. 

Управління соціальним розвитком надає можливість використання 
частини доходу на потреби соціально-матеріального та соціально-духовного 
розвитку особи, спільноти та суспільства загалом. Забезпечення державою 
політики соціального розвитку здійснюється через вплив на соціальні 
підсистеми та через соціальну спрямованість економіки. Соціальна політика 
вплетена в систему взаємозв’язків економічної політики, тому неможливо 
сформувати сильну соціальну політику при слабкій і безсистемній економічній 
політиці держави. У державному регулюванні розвитку соціальної сфери бере 
участь велика кількість суб’єктів, діяльність яких визначається та здійснюється 
на основі нормативно-правової бази: державні органи влади, органи місцевого 
самоврядування, недержавні організації, громадські об’єднання. Головним 
суб’єктом соціальної політики є саме державні органи влади.  

У результаті аналізу світового досвіду формування моделі соціальної 
держави та соціальної політики зроблено такі узагальнення: 1) соціальний 
розвиток залежить від форми політичного устрою та режиму, тобто функціону-
вання демократичної влади зі сталими прогресивними традиціями; 2) напрями 
та пріоритети соціальної політики залежать від економічного розвитку держави 
та її спроможності запроваджувати соціальні програми для забезпечення 
високої якості життя населення; 3) копіювання досвіду провідних держав світу 
(без врахування національних особливостей, менталітету, культурної та 
політичної спадщини) призведе до руйнування системи соціального 
забезпечення; тому варто враховувати позитивні напрацювання зарубіжних 
країн з огляду на власні традиції та економічні можливості; 4) із зарубіжних 
моделей змішаної політики соціального розвитку найбільш актуальними є 
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скандинавська модель, де помітно виражена соціальна орієнтація, ліберальна 
модель, впровадження якої ускладнюється в умовах популістського підходу до 
державного регулювання соціальної сфери, та консервативна модель (рис. 2);  
5) стратегія соціального розвитку жодним чином не повинна базуватися на 
популістських рішеннях керівних органів держави в залежності від виборчого 
процесу.  

 

 

Рис. 2. Характеристики моделей державної політики соціального розвитку 
 
Особливість ролі держави полягає в її відповідальності за соціальну 

стабільність у суспільстві, усталеність соціального становища громадян, їхніх 
родин, соціальних груп, проведення політики прогресивного розвитку суспільства. 
Держава є головним суб’єктом регулювання соціальної сфери на макрорівні, на 
мезорівні – органи регіональної влади, на мікрорівні – особа та сім’я. Ключовими 
повноваженнями органів державної влади в соціальній сфері є: 1) прийняття 
нормативно-правових актів, що визначають загальні засади і регулюють загальні 
процеси соціального розвитку; 2) розробка і встановлення системи державних 
мінімальних соціальних стандартів; 3) розробка і реалізація державних цільових 

Моделі державної політики 

Ліберальна Скандинавська Консервативна 

Німеччина,  
Франція 

Швеція, Фінляндія, 
Норвегія 

Велика Британія,  
США, Канада 

 обмежене застосування за-
ходів державного регулю-
вання та мінімальне втру-
чання держави в ринкові 
відносини; 

 домінуючу роль у соціаль-
ній сфері відіграють приват-
ні добродійні організації; 

 проблеми соціального захи-
сту між підприємцями і пра-
цівниками вирішуються пе-
реважно через профспілки; 

 соціальна допомога нада-
ється адресно найбіднішим; 

 посилюється страховий при-
нцип фінансування соціаль-
них програм; 

 з державного бюджету фі-
нансуються тільки послуги 
зі списку мінімальних га-
рантій 

 система обов’язкової колек-
тивної відповідальності під 
наглядом держави; 

 існування корпоративної 
системи соціального захисту;  

 соціальне партнерство як 
механізм узгодження інтере-
сів працівників і працедав-
ців; 

 бюджетні відрахування на 
соціальні заходи відпові-
дають страховим внескам 
працівників і працедавців; 

 основні канали перерозподі-
лу перебувають в руках дер-
жави або під її контролем;  

 розмір соціальної допомоги 
пропорційно залежить від 
доходів і розмірів страхо-
вих платежів     

 універсалізація соціаль-
ного захисту як гаранто-
ваного державою права 
всіх громадян; 

 висока роль держави в 
усуспільненні доходів: 
держава забезпечує висо-
кий рівень якості й дос-
тупність соціальних пос-
луг; 

 базується на концепції 
“солідарності”, де соціа-
льний захист сприйма-
ється як справа всього 
суспільства; 

 держава відповідає за 
функціонування недер-
жавних соціальних служб 
і забезпечує реалізацію 
гарантованих прав соці-
ального захисту   



 

 

13

програм; 4) надання методичної допомоги регіональним і місцевим органам 
управління соціальною сферою; 5) фінансування розбудови державної соціальної 
інфраструктури. 

Функції інституту державного регулювання соціальної сфери окреслено як: 
створення кожному громадянинові умов, що дають йому змогу підтримувати 
власний добробут; посилення адресної соціальної підтримки; вжиття комплексних 
заходів і спеціальних програм у сфері оплати праці й пенсійного забезпечення, 
політики зайнятості; реформування соціальної сфери на основі розумного 
поєднання принципів платності й безкоштовності послуг; удосконалення базового 
державного соціального стандарту – прожиткового мінімуму; реформування 
системи зайнятості; активізація діяльності з проведення пенсійної реформи; 
підвищення державних соціальних гарантій сім’ям із дітьми; соціальний захист 
людей із обмеженими можливостями. 

Впровадження державних стандартів соціальних послуг дає змогу забезпечити 
необхідний рівень їх доступності та якості, сформувати фінансові ресурси для їх 
реалізації. Критеріями ефективності державного регулювання соціальної сфери 
визнано: підвищення соціальної відповідальності держави, бізнесу та особи за 
стійкість до соціальних потрясінь, зміни соціально-економічних чинників розвитку, 
забезпечення соціальної безпеки суспільства та окремої особи, що втілюється через 
політику реалізації взаємопов’язаних функцій розвитку та захисту. 

Державне регулювання соціальної сфери України, незважаючи на наявні 
позитивні зрушення, залишається доволі суперечливим через відсутність чітко 
визначеної стратегії та пріоритетів, необхідної економічної бази, надмірну 
заполітизованість суспільства, популістський, декларативний характер більшості 
соціальних програм. Врахування кращих прикладів світового досвіду з адекватною 
їх адаптацією до українських реалій дасть змогу виробити концепцію соціальної 
держави як основу для вдосконалення соціальної політики і реального наближення 
України до європейських стандартів соціального розвитку. 

У третьому розділі “Стан та виклики модернізації соціальної сфери 
України” надано характеристику стану та тенденцій розвитку соціальної сфери, 
проаналізовано та ідентифіковано регіональні та функціональні особливості 
розвитку соціальної сфери, узагальнено виклики для соціального розвитку України 
та оцінено необхідність модернізації соціальної сфери держави. 

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 існування таких негативних 
передумов соціального розвитку держави як наявність істотних “реальних” 
диференціацій у рівні життя багатого і бідного населення; великі обсяги тінізації 
ринку праці, зайнятості, доходів і витрат населення; високий рівень корупції в 
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, чисельності населення 
та звуження освітнього потенціалу; погіршення стану розвитку та якості 
функціонування об’єктів соціальної та житлово-комунальної інфраструктури. 
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Активізація цих передумов призводить до розвитку таких несприятливих 
щодо покращення соціального розвитку України чинників, як зменшення 
чисельності елементів 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.  

За результатами вивчення чинників і функціональних особливостей 
соціального розвитку в Україні встановлено, що у нашій державі загалом наявні 
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 у 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 в розвиток соціального 
сектора, 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. 

Разом із тим, в Україні наявні й позитивні аспекти соціального розвитку. Так, 
про покращення ситуації з доходами населення України свідчать якісні 
характеристики, наведені у табл. 1.  

Таблиця 1 
Показники рівня доходів населення в Україні у 2005-2016 рр.  

Показники Роки 
Абсолютні 
відхилення 
2016 р. до 

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

 
Упродовж 2005-2016 рр. скорочувався розрив між доходами 20% найбільш 

та 20% найменш забезпеченого населення – з 4,6 рази (у 2005 р.) до 3,0 рази  
(у 2016 р.), що свідчить про поступове вирівняння доходів заможних та бідних 
громадян. За аналізований період покращився і індекс Джині, що характеризує 
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міру нерівномірності розподілу доходів домогосподарств у територіальному 
аспекті. По мірі наближення цього коефіцієнта до нуля меншими є розбіжності 
в доходах населення за територією держави. Саме така тенденція характерна 
для України і за 2005-2016 рр. показник зменшився на 0,079 – з 0,299 до 0,22. 
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. 

Водночас потрібно зауважити, що збільшення цього показника відбулося 
не стільки за рахунок реального зростання доходів населення, скільки через 
збереження низьких значень прожиткового мінімуму при зростанні заробітних 
плат, у т. ч. через інфляційні процеси. Зберігається й високий рівень тінізації 
вітчизняного ринку праці, зайнятості, доходів і витрат населення, корупції в 
освітній, культурній сферах, житлово-комунальному господарстві та системі 
надання державних соціальних послуг. 

На рис. 3 наведено показники рівня життя та бідності населення України, 
що підтверджують позитивну тенденцію до зниження частки населення з 
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. 
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Рис. 3. Показники рівня життя та бідності населення  
в Україні у 2000-2016 рр. 

 
Однією з головних причин цього є проблеми розвитку ринку праці та недоліки 

зайнятості населення (табл. 2). 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. 

% 

роки 
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працездатного віку – на 3,3 млн осіб (16,0 %) та 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. 
  Таблиця 2 

Результати аналітичного оцінювання зміни основних показників  
ринку праці в Україні за 2007-2016 рр. 

Рік 

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 

 
Таким чином, для України характерні проблеми погіршення зайнятості та 

структурні деформації і диспропорції розвитку ринку праці. Крім того, 
активізувалися внутрішньонаціональні потоки міграції, зросли обсяги зовнішньої 
трудової міграції населення, збільшилася частка зареєстрованих безробітних серед 
жінок, молоді та сільського населення, знизився рівень працевлаштування 
незайнятого населення, сповільнилися темпи зниження навантаження на 1 вільне 
робоче місце, знизилася ефективність політики соціальної підтримки безробітних та 
їх сімей, погіршилася ситуація на ринку праці та зросла нестабільність доходів 
населення, що ускладнили соціальний розвиток держави. 

Результати розрахунку індексу людського розвитку дозволяють відтворити 
єдину шкалу, на якій у ранжованому порядку розміщаються всі регіони 
держави. Особливістю методики є те, що конкретне значення інтегрального 
індексу не настільки важливе, як місце регіону в рейтингу. Так, у 2016 р. 
найвищим був індекс людського розвитку в Івано-Франківській області 
(значення коефіцієнта становило 4,4) та найнижчим – у Житомирській (3,57) 
(табл. 3). Слід зробити висновок, що стабільності за рівнем людського розвитку 
в нашій державі не спостерігається; за період 2009-2016 рр. лише 10 регіонів 
держави покращили своє місце в рейтингу та 14 – погіршили; індекс людського 
розвитку за 2009-2016 рр. у всіх регіонах нашої держави погіршився. 

Про об’єктивну нестабільність людського розвитку за регіонами держави 
свідчить також і те, що жоден із регіонів не посідав першої позиції в рейтингу 
хоча б за двома блоками показників, а надмірна варіативність місць у рейтингу 
для областей держави є свідченням несистемності і некомплексності 
державного регулювання соціального розвитку в Україні. 
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Таблиця 3 
Інтегральні регіональні індекси людського розвитку в Україні  

у 2009-2016 рр. 

Регіон 

Рік Відхилен-
ня 2016 р. 
до 2009 

за рангом 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ІР
Л

Р 

ра
нг

 

ІР
Л

Р 

ра
нг

 

ІР
Л

Р 

ра
нг

 

ІР
Л

Р 

ра
нг

 

ІР
Л

Р 

ра
нг

 

ІР
Л

Р 

ра
нг

 

ІР
Л

Р 

ра
нг

 

ІР
Л

Р 

ра
нг

 

АР Крим 3,87 3 3,79 5 3,77 9 3,94 6 3,99 4 - - - - - - - 
Вінницька 3,54 17 3,53 20 3,57 19 3,67 21 3,65 18 3,70 17 3,73 15 3,83 11 -0,29 
Волинська 3,52 18 3,53 19 3,62 14 3,74 15 3,74 13 3,77 13 3,83 10 3,87 7 -0,35 
Дніпропетровська 3,64 11 3,61 13 3,61 15 3,74 14 3,72 15 3,79 12 3,78 13 3,83 12 -0,19 
Донецька 3,48 19 3,52 21 3,58 18 3,75 12 3,64 20 - - - - - - - 
Житомирська 3,41 23 3,34 25 3,36 25 3,54 25 3,49 25 3,59 20 3,57 21 3,57 22 -0,16 
Закарпатська 3,90 2 3,83 3 3,86 3 4,07 2 3,98 5 4,05 4 4,03 4 4,30 3 -0,40 
Запорізька 3,62 12 3,64 10 3,80 6 3,96 5 3,91 6 3,97 5 3,95 5 3,85 9 -0,23 
Івано-Франківська 3,60 14 3,62 12 3,65 13 3,75 13 3,63 21 3,81 11 3,89 6 4,40 1 -0,80 
Київська 3,76 6 3,80 4 3,80 7 3,92 7 3,87 7 3,92 6 3,86 8 3,82 13 -0,06 
Кіровоградська 3,29 25 3,36 24 3,44 24 3,54 24 3,56 23 3,50 22 3,57 22 3,63 20 -0,34 
Луганська 3,45 20 3,53 18 3,57 20 3,77 11 3,70 16 - - - - - - - 
Львівська 3,83 5 3,78 7 3,83 4 3,99 4 4,01 3 4,05 3 4,08 3 4,19 4 -0,36 
Миколаївська 3,62 13 3,59 15 3,69 11 3,91 8 3,74 12 3,82 10 3,82 11 3,86 8 -0,24 
Одеська 3,68 8 3,75 8 3,72 10 3,82 10 3,82 9 3,86 7 3,79 12 3,80 15 -0,12 
Полтавська 3,68 9 3,73 9 3,81 5 3,84 9 3,83 8 3,82 9 3,85 9 3,85 10 -0,17 
Рівненська 3,54 16 3,61 14 3,59 16 3,69 19 3,65 19 3,72 16 3,72 16 3,67 17 -0,13 
Сумська 3,44 22 3,58 16 3,56 21 3,57 23 3,60 22 3,64 19 3,70 17 3,82 14 -0,38 
Тернопільська 3,65 10 3,63 11 3,67 12 3,73 17 3,77 10 3,83 8 3,87 7 3,96 6 -0,31 
Харківська 3,85 4 3,85 1 3,96 1 4,15 1 4,21 1 4,27 1 4,20 1 4,08 5 -0,23 
Херсонська 3,38 24 3,43 23 3,49 23 3,59 22 3,50 24 3,58 21 3,61 20 3,63 21 -0,25 
Хмельницька 3,54 15 3,56 17 3,54 22 3,67 20 3,73 14 3,69 18 3,65 19 3,67 18 -0,13 
Черкаська 3,74 7 3,78 6 3,79 8 3,73 16 3,77 11 3,76 14 3,78 14 3,73 16 0,01 
Чернівецька 3,93 1 3,85 2 3,89 2 4,04 3 4,16 2 4,16 2 4,13 2 4,36 2 -0,43 
Чернігівська 3,44 21 3,52 22 3,58 17 3,71 18 3,69 17 3,75 15 3,67 18 3,65 19 -0,21 

 

Показник “інтегральний індекс людського розвитку” є доволі наочною 
результуючою характеристикою соціального розвитку. Відтак для виявлення 
чинників, що найбільшою мірою визначають ефективність соціальної політики 
за регіонами держави, проведено регресійний аналіз, а вказаний показник 
обрано за залежну змінну. Незалежними змінними (Х1-Х14) були обрані 
показники розвитку соціальної сфери за регіонами України у 2011-2016 рр., усі 
з яких були питомими показниками (у відсотках або на одиницю населення), 
що уможливило співставність даних за різними регіонами держави. Таким 
чином було охоплено всі регіони за 26 показниками за період 6 років, а загальна 
вибірка становила 3900 значень показників. Істотними факторами, які мають 
позитивний вплив на зростання індексу людського розвитку та покращення 
таким чином соціального розвитку територій України, є наявний житловий 
фонд у середньому на одну особу та рівень освіченості населення (табл. 4). 
Вважаємо, що органам державного управління слід звернути увагу на ці 
тенденції та в подальшому посилити реалізацію політики, спрямованої як на 
покращення забезпеченості населення житлом, так і формування та розвиток 
його інтелектуально-кадрового потенціалу. 
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Таблиця 4 
Інформація про статистичну значущість результатів регресійного аналізу  
впливу показників розвитку соціальної сфери на людський розвиток за  

регіонами України у 2011-2016 рр. 
(Fкр – критерій Фішера, t – критерій Ст’юдента, коефіцієнти детермінації,  

значення критерію Дарбіна-Уотсона (DW), похибка проведених розрахунків) 
Фактори Beta Std.Err. B Std.Err. t(66) p-level 

Вільний член – – 5,549768 0,227260 24,42034 0,000000 
Х2 -0,978911 0,210480 -0,519423 0,111683 -4,65085 0,000016 
Х5 -0,288965 0,071659 -0,003922 0,000973 -4,03249 0,000146 
Х7 -0,483440 0,081692 -0,010781 0,001822 -5,91785 0,000000 
Х10 -0,784307 0,188593 -0,002630 0,000632 -4,15872 0,000094 
R = 0,83442518; R2 = 0,69626538; р < 0,00000; Std. error = 0,10206, 
де у – індекс людського розвитку; Х2 – коефіцієнт депопуляції населення; Х5 – рівень 

захворюваності населення (на 10 тис. осіб); Х7 – рівень бідності населення; Х10 – 
демографічне навантаження непрацюючого населення на 1 тис. осіб працюючого населення. 

 
Крім того, доведено, що до погіршення соціального розвитку в Україні 

призводять: депопуляція населення (коефіцієнт еластичності становить “мінус” 
0,98), народжуваність населення (“мінус” 0,38), старіння населення (“мінус” 0,74), 
захворюваність населення (“мінус” 0,29), бідність населення (“мінус” 0,48), 
чисельність населення з доходами нижче прожиткового мінімуму (“мінус” 0,49), 
демографічне навантаження непрацюючих на працююче населення (“мінус” 0,78).  

Показники соціального середовища є доволі комплексною характеристикою 
стану соціальної сфери регіонів держави. Як можемо спостерігати з рис. 4, значення 
цієї важливої характеристики соціального розвитку в 2016 р. до 2000 р. для 
більшості регіонів України погіршилося.  

 
Рис. 4. Показники соціального середовища за регіонами України                                 

у 2000 та 2016 рр. 
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Зростання характерне лише для Чернівецької, Рівненської, Тернопільської та 
Харківської областей; стабільною ситуація залишилася у Черкаській, Івано-
Франківській та Львівській областях. Відповідно, потрібно, по-перше, 
започаткувати практику регіональних та місцевих моніторингів і діагностики 
функціонування соціальної сфери зі збором і опрацюванням даних на рівні 
областей із подальшим узагальненням, координуванням та контролем на централь-
ному рівні управління. По-друге, вітчизняним органам державного управління 
необхідно розпочати практику диференційованого, селективного та проблемно-
орієнтованого регулювання проблем соціального розвитку. Визріла необхідність 
концентрації на рівні держави виключно ініціюючих та контролюючих функцій, 
спостереження і реагування у випадку настання явищ чи тенденцій, загрозливих 
для безпеки національної економіки, соціальної чи демографічної сфери. Всі інші 
питання, включно з фінансово-ресурсним забезпеченням, мають бути делегованими 
на регіональний та субрегіональний рівень. 

Соціальні виклики життєздатності соціально-економічної системи України в 
останні роки посилилися, особливо за напрямами відтворення населення та 
трудового потенціалу, функціонування соціальної сфери та ринку праці, доходів і 
зайнятості. В процесі радикальної модернізації соціальної сфери слід передусім 
спрямувати зусилля на подолання негативного впливу зазначених викликів і загроз. 

У четвертому розділі “Системно-структурний аналіз державної політики 
модернізації соціальної сфери України” проведено оцінювання стану і проблем 
державної політики формування системи соціальної сфери, якості стратегування та 
програмування соціального розвитку, розроблено інституціонально-правовий базис 
збалансованого функціонування соціальної сфери та обґрунтовано інструменти 
протидії зовнішнім викликам модернізації соціальної сфери України. 

Встановлено, що ефективність державної політики формування системи 
соціальної сфери в Україні є недостатньою. Це підтверджується критичними 
системними проблемами, наявність яких призводить до бідності і низького рівня 
якості життя населення, послаблення трудоресурсного та інтелектуально-кадрового 
потенціалу вітчизняної економіки. Такими вадами є невідповідність фактичних 
соціальних стандартів реальним потребам соціального захисту і підтримки 
населення; посилення залежності громадян від соціальних пільг, субсидій та 
підтримки; критичне і різке зниження рівня реальних доходів населення; зростання 
безробіття, посилення системно-структурних вад ринку праці та зниження 
ефективності праці; падіння реальної купівельної спроможності громадян через 
інфляційні процеси; погіршення демографічної ситуації; зростання зовнішньої 
трудової міграції; руйнування об’єктів та елементів соціальної інфраструктури. 

З метою оцінювання рівня соціального розвитку України та його динаміки 
протягом 2002-2015 рр. використано інструментарій таксономічного аналізу, який 
дозволяє охарактеризувати систему в часі і просторі та побудувати узагальнюючу 
оцінку її ефективності, зважаючи на багатовимірний статистичний матеріал. 
Застосування методу таксономії об’єктивно дає змогу оцінити зміни у розвитку 
соціальної інфраструктури та виявити індикатори – стимулятори дієвості державної 
соціальної політики. Вихідними даними слугувала матриця, представлена 14 
показниками – детермінантами соціального розвитку України (табл. 5).  
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Таблиця 5 
Стратегічні індикатори соціального розвитку та дієвості державної соціальної політики України у 2002-2016 рр. 

Соціальні індикатори Стимулятор / 
Дестимулятор 

Роки 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Умовний коефіцієнт депопуляції Д 1,93 1,87 1,78 1,84 1,65 1,61 1,48 1,38 1,4 1,32 1,27 1,32 1,36 1,44 1,48 
Сумарний коефіцієнт народжуваності Д 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,5 1,5 1,47 1,45 1,53 1,51 1,49 1,51 1,47 
Рівень бідності населення (частка населення з 
сукупними витратами, які нижче 75 % медіан-
ного рівня сукупних), % 

Д 27,2 26,6 27,3 27,1 28,1 27,3 27 26,4 24,1 24,8 25,5 24,5 23,4 28,6 29,2 

Співвідношення середнього розміру пенсії до 
прожиткового мінімуму С 0,6 0,9 1 1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 

Частка видатків зведеного бюджету на охорону 
здоров’я, % до ВВП С 3,3 3,6 3,5 3,5 3,6 3,7 3,5 4 4,1 3,7 4,1 4,2 3,6 3,6 3,8 

Частка видатків зведеного бюджету на освіту, 
% до ВВП С 5,4 5,6 5,3 6,1 6,2 6,2 6,4 7,3 8,4 6,5 7,2 7,3 6,4 5,8 6,5 

Частка видатків зведеного бюджету на культуру, 
мистецтво, спорт, сферу обслуговування, % до 
ВВП 

С 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 1 0,9 0,9 0,8 0,9 

Наявність житлового фонду в середньому на 
одну особу, м2 С 21,4 21,6 21,8 22 22,2 22,5 22,8 23 23,3 23,5 23,7 23,8 22,6 22,6 22,7 

Рівень охоплення дітей дошкільними закладами, 
% С 48 49 50 51 53 54 54 53 53 55 57 61 55 55 55 

Забезпеченість населення лікарняними ліжками 
(на 10 тис. населення), од. С 95,8 96,2 95,7 95,2 95,6 95,2 95,1 94,2 94 90,6 89,1 88 78,5 78,1 74,3 

Співвідношення середньої та мінімальної 
заробітної плати, разів С 3,4 3,3 3,2 3,1 3 3,4 3,5 3,2 2,4 2,6 2,4 2,4 2,6 3,0 3,2 

Рівень безробіття (за методологією МОП), % Д 10,3 9,8 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 
Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб Д 12 10 6 5 5 4 10 8 9 8 11 10 15 19 11 
Коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) 
населення, на 1000 осіб Д -0,7 -0,5 -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 
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Спад показника в останні роки пояснюється тінізацією та системними вадами 
регулювання ринку праці, що посилюють невідповідність галузевої структури 
зайнятості потребам розвитку економіки регіонів, значними негативними 
соціальними та економічними наслідками для збереження високоякісного 
трудового потенціалу регіонів внаслідок неефективного регулювання міграційних 
процесів та збільшення попиту на некваліфіковану робочу силу, закріпленням 
низьких соціальних стандартів рівня та якості життя населення. 

Встановлено, що в Україні діяльність зі стратегування і програмування 
державної політики у соціальній сфері здійснюється декларативно, без структурної 
зв’язаності, що проявилося у наявності прийнятих доктрин: Доктрина соціальної 
держави, Доктрина молодіжної політики України та стратегій: Державна стратегія 
регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегія сталого розвитку 
“Україна – 2020”, Національна стратегія сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016-2020 роки, Національна стратегія реформування 
системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 р., Національна стратегія 
розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр., Стратегія державної кадрової політики 
на 2012-2020 роки, Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 
2020 року, Стратегія подолання бідності на період до 2020 року. Але ця діяльність 
недостатньо ефективна, що обумовлюється відсутністю єдиної політичної волі та 
бачення соціального вектора шляху розвитку України як органами центральної 
законодавчої і виконавчої влади, так і органами місцевого самоврядування, що 
унеможливлює ефективне здійснення реформи соціальної політики в державі, 
призводить до негативних соціальних та економічних наслідків.  

Доведено, що якісна складова державної соціальної політики виявляється у 
взаємопов’язаних та взаємозалежних між собою процесах соціального та 
економічного розвитку і визначається такими стратегічними напрямами, як: 
соціально-побутовий, соціально-культурний, адміністративний, ринковий та 
напрям соціальної підтримки (рис. 5). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Стратегічні напрями державної соціальної політики у 
взаємозалежних процесах соціального та економічного розвитку 
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Важливою і невід’ємною умовою формування стійкої системи соціальної 
сфери держави є створення її інституціонально-правового базису як сукупності 
якісних нормативно-правових актів та дієздатних інститутів і інституцій. В Україні 
базисні засади інституціонально-правового забезпечення реалізації державної 
соціальної політики сформовані, проте характеризуються такими домінантними 
недоліками: неузгодженість положень нормативно-правових актів, які регулюють 
функціонування соціальної сфери; незорієнтованість інституціонально-правового 
середовища на формування, розбудову і делегування достатніх повноважень 
суб’єктам інституційної соціальної інфраструктури; неінституціалізованість 
необхідних елементів функціонування ринку соціальних послуг; нерозробленість 
інституційно-нормативного забезпечення управління державною соціальною 
політикою; недієвість інституціонально-правового забезпечення системи 
договірного регулювання функціонування і розвитку соціальної сфери (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Головні недоліки та напрями вдосконалення інституціонально-

правового базису формування системи соціальної сфери в Україні 
 
Критично змінити стан справ може підготовка і прийняття законопроекту 

“Про розвиток соціальної інфраструктури в Україні”, який міг би визначити 
орієнтири (рис. 7), положення, стимули, елементи інфраструктури, дорожню карту 
їх розвитку, належної ефективності функціонування в нашій державі. Так, 
передусім це усунення монополії держави на соціальні послуги, які надаються 
громадянам. Соціальна інфраструктура має заміщати такі характеристики, як 
державна медицина, освіта, житлово-комунальна сфера, соціальні послуги.  

 розрізненість, неузгодженість положень нормативно-правових актів, які регулюють 
функціонування соціальної сфери країни; 
 незорієнтованість інституціонально-правового середовища на формування, розбудову і 
делегування достатніх повноважень суб’єктам соціальної інфраструктури; 
 неінституціалізованість всіх елементів функціонування ринку соціальних послуг; 
 нерозробленість інституційного забезпечення управління соціальною політикою; 
 недієвість інституціонально-правового забезпечення системи колективного діалогу та 
договірного регулювання функціонування і розвитку соціальної сфери 

 формування комплексної і взаємопов’язаної системи інституціонально-правового 
забезпечення функціонування і розвитку системи соціальної сфери; 
 удосконалення нормативно-правового поля розбудови соціальної інфраструктури; 
 законодавче закріплення та інституціалізація всіх сегментів ринку соціальних послуг; 
 формування нормативно-методичного забезпечення системи моніторингу і контролю 
функціонування соціальної сфери; 
 вибудування дієвого інституційно-правового забезпечення поширення практик 
соціального діалогу і колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин 

ГОЛОВНІ НЕДОЛІКИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВОГО БАЗИСУ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДЕРЖАВИ 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
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Рис. 7. Стратегічні пріоритети законопроекту “Про розвиток  

соціальної інфраструктури в Україні ” 
 
Удосконалення інституціонально-правового забезпечення функціонування 

соціальної сфери в Україні має суттєві переваги, оскільки орієнтується на протидію 
головним системним вадам і перешкодам її функціонування та розвитку (табл. 6) і 
передбачає імплементацію в соціальну систему та ефективне функціонування всіх 
недостатніх на сьогодні елементів її інституціонально-правового забезпечення. 

Таблиця 6 
Нормативно-правові, розпорядчі та нормативно-методичні акти,  

необхідні для вдосконалення інституціонально-правового забезпечення  
формування системи соціальної сфери в Україні  

Напрями вдосконалення інституціонально-
правового забезпечення 

Нормативно-правові, розпорядчі та 
нормативно-методичні акти, що 

потребують прийняття і впровадження 
Формування комплексної і взаємопов’язаної системи 
інституціонально-правового забезпечення 
функціонування і розвитку системи соціальної сфери 

Соціальний кодекс України 

Удосконалення нормативно-правового поля створення 
і розбудови елементів соціальної інфраструктури 

Закон України “Про розвиток соціальної 
інфраструктури” 

Законодавче закріплення та інституціалізація всіх 
сегментів ринку соціальних послуг 

Постанови Кабінету Міністрів України “Про 
формування міжсекторної взаємодії в соціальній 
сфері”, “Про становлення в Україні сектору 
некомерційних організацій соціальної сфери” 

Формування нормативно-методичного забезпечення 
системи моніторингу і контролю функціонування 
соціальної сфери 

Наказ Міністерства соціальної політики України 
“Про розробку нормативно-методичного 
забезпечення і впровадження системи постійно 
діючого моніторингу стану функціонування 
соціальної сфери і ефективності реалізації 
соціальної політики в регіонах України” 

Вибудування дієвого інституційно-правового 
забезпечення поширення практик соціального діалогу 
і колективно-договірного регулювання соціально-
трудових відносин 

Генеральні, регіональні та галузеві угоди про 
соціальний діалог в соціальній сфері 
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и (1) заміщення монополії держави на надання соціальних послуг населенню 

(2) упровадження громадського моніторингу і контролю за якістю і вартістю послуг, 
повнотою їх надання 

(3) вибудування мережі центрів інформаційно-консультаційної та комунікаційної 
інфраструктури 

(4) створення майданчиків співпраці представників освіти, науково-дослідних 
структур та венчурних фірм в цілях створення і впровадження інновацій та передових 
технологій 

(5) формування повноцінної інфраструктури фінансово-ресурсної підтримки 

(6) залучення суб’єктів інфраструктури до страхування соціальних ризиків і загроз 
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Доведено, що формування системи соціальної сфери потребує створення 
необхідних для цього внутрішніх елементів та взаємозв’язків між ними. Разом з 
тим, соціальна сфера є відкритою системою і на її функціонуванні 
позначаються зовнішні виклики та загрози, які за умов глобалізації значно 
посилилися і загострилися. Головними їх проявами стали: збільшення обсягів 
нелегальної міграції; загострення проблем перенаселення та браку 
продовольства; погіршення стану глобального екологічного середовища; поява 
і швидке поширення біологічних та інфекційних захворювань; підвищення 
рівня залежності соціальної сфери від глобального інформаційно-
комунікаційного середовища; розвиток міжнародного тероризму та посилення 
суспільної нестабільності; зростання організованої транснаціональної 
злочинності; погіршення структурних характеристик пропозиції праці через 
поглиблення залежності від міжнародного ринку праці; посилення впливу 
зовнішнього політичного тиску на соціально-економічний розвиток. 

Встановлено, що засобами протидії головним зовнішнім викликам системі 
соціальної сфери України є: формування і реалізація єдиної централізованої 
стратегічно-орієнтованої політики нівелювання загроз активізації міграційних 
процесів; удосконалення співпраці з країнами ЄС щодо легалізації трудової 
міграції, переходу до циркулярної трудової міграції; вирішення проблем 
переробки побутового сміття, зменшення відходів та підвищення 
енергоефективності, перехід на екологічно чисті відновлювані джерела енергії; 
реформування і модернізація вітчизняної медицини з акцентом на протидії 
глобальним захворюванням і реалізації потенціалу вітчизняної науки; 
запровадження комплексного підходу до взаємодії спецслужб, своєчасного 
виявлення і попередження терористичних актів; розвиток системи 
інформатизації та інтелектуалізації вітчизняної системи соціальної сфери. 

У п’ятому розділі “Елементи стратегії та функціональні механізми 
державної політики системної модернізації соціальної сфери України” 
здійснено обґрунтування елементів стратегії державної політики формування 
системи соціальної сфери, визначено орієнтири та стимули розбудови національної 
інфраструктури соціальної сфери, розроблено механізми розвитку ринку праці та 
вдосконалення політики зайнятості і доходів населення, соціальної підтримки та 
соціального страхування, визначено напрями та засоби реформування системи 
охорони здоров’я, а також шляхи та інструменти розвитку житлової політики. 

Від якості та повноцінності системи соціальної сфери залежать: раціональність 
структури, своєчасне виконання базових функцій і реалізація завдань соціального 
захисту та безпеки населення, що визначальним чином позначається на ключових 
складових соціально-економічної безпеки в системі національної безпеки держави. 
При формуванні та реалізації стратегії розвитку системи соціальної сфери України 
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 (рис. 8). 
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Рис. 8. Стратегічна мета та цільові орієнтири державної політики формування 
системи соціальної сфери України 

Забезпе-
чення 

демогра-
фічної 

безпеки 

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 

Модерні-
зація 

системи 
охорони 
здоров’я 

Віднов-
лення 

системи 
якості 
освіти 

Збере-
ження 

культур-
них 

цінностей 

Конкурен-
тоспро-
можний 

ринок 
праці 

Покра-
щення 

доступ-
ності 

житла 

Станов-
лення 

соціальної 
інфраст-
руктури 

Системне 
соціальне 
страху-
вання 

населення 

- покра-
щення спів-
відношення 
народжува-
ності та 
смертності; 
- подолан-
ня бідності; 
- зростання 
частки 
населення з 
прийнятним 
рівнем 
достатку; 
- покра-
щення 
доступності 
соціальних 
послуг; 
- удоско-
налення 
системи 
фінансового 
забезпечен-
ня багато-
дітних сімей  

 

- досягнен-
ня належно-
го рівня 
охоплення 
населення 
медичним 
забезпечен-
ням; 
- підви- 
щення рівня 
доступності 
медичних 
послуг;  
- зростання 
частки 
населення зі 
здоровим 
способом 
життя; 
- впровад-
ження 
систем 
якості в 
сфері 
охорони 
здоров’я 

 

- форму-
вання кон-
курентного 
середовища 
на ринку 
освітніх 
послуг; 
- посилен-
ня ролі дос-
лідницьких 
університе-
тів; 
- підви-
щення рівня 
доступності 
освіти та її 
фінансово-
го забезпе-
чення; 
- розвиток 
інфраструк-
тури інте-
грації осві-
ти, науки, 
бізнесу та 
суспільства  

 

- конвер-
генція  
вітчизняних 
та європей-
ських стан-
дартів до 
управління 
культурною 
спадщиною; 
- забезпе-
чення 
конкуренто-
спромож-
ності 
об’єктів 
культури; 
- реалізація 
потенціалу 
культурних 
та творчих 
індустрій; 
-  створен-
ня умов для 
творчої са-
мореалізації 
населення 

 

- зростання 
попиту на 
робочу 
силу; 
- створення 
конкурен-
тоспро-
можних 
робочих 
місць; 
- покра-
щення 
системи 
підготовки 
кадрів; 
- зростання 
мобільності 
робочої 
сили; 
- покра-
щення 
системи 
безпеки 
зайнятості 
та праці 

- досягнен-
ня високих 
стандартів 
забезпече-
ності 
населення 
житлом; 
- зростання 
рівня 
доступності 
житлової 
площі; 
- розвиток 
ринку 
житлового 
будівництва 
та його 
інфра-
структури; 
- підви-
щення рівня 
якості 
житлової 
інфраструк-
тури 

 

- створення 
сучасних 
багатофунк-
ціональних 
центрів 
надання 
соціальних 
послуг; 
- впровад-
ження 
елементів 
інфраструк-
тури соціа-
льного 
страхування; 
- започат- 
кування 
моні-
торингу 
якості 
соціальних 
об’єктів; 
- підтримка 
соціальної 
популяри-
зації 

 

- впровад-
ження 
солідарної 
накопичу-
вальної 
пенсійної 
системи; 
- реформу-
вання 
медичного 
страхування; 
- розбудова 
інфраструк-
тури 
соціального 
страхування; 
- покра-
щення 
соціальної 
відпові-
дальності 
бізнесу; 
- удоско-
налення 
соціального 
страхування 

 

Операційні орієнтири 
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Дотримання принципів плановості, системності та послідовності державного 
регулювання у напрямі формування системи соціальної сфери передбачає 
застосування методів стратегічного менеджменту, зокрема такого його інструменту, 
як стратегія. Її положення, беззаперечно, різняться залежно від поточного стану 
розвитку соціальної й економічної систем держави, її бюджетно-ресурсних 
можливостей та інших зовнішніх і внутрішніх чинників. Втім, основоположні 
елементи стратегії сталі. Це її мета, стратегічні й операційні цілі, сценарії та етапи 
реалізації, інституційна, функціональна та ресурсна площини, управлінський 
інструментарій, засоби моніторингу і контролю. 

При стратегічному плануванні розвитку соціальної інфраструктури необхідно 
враховувати принципи державно-приватного партнерства з метою досягнення 
максимального ефекту для всіх членів суспільства та національної економіки. 
Розвиток соціальної інфраструктури у довгостроковій перспективі підвищує 
ефективність функціонування національної економічної системи загалом. 

Сучасний ринок праці в Україні характеризується наявністю вагомих проблем, 
які перешкоджають досягненню високого рівня конкурентоспроможності 
вітчизняної економіки. Це висока частка неконкурентних робочих місць, орієнтація 
економіки на модель із дешевою робочою силою, відтік висококваліфікованих 
кадрів, тінізація заробітної плати, несприятливі демографічні перспективи, низький 
рівень продуктивності праці. У роботі запропоновано механізм розвитку ринку 
праці в Україні, який містить систему завдань та першочергових кроків для 
вдосконалення політики зайнятості і підвищення рівня доходів населення. 
Запропонований механізм може стати важливим інструментом реального впливу на 
раціоналізацію політики зайнятості, запобігання масовому безробіттю та 
зменшення негативного впливу наслідків масової трудової міграції, а також 
створення передумов збалансованості ринку праці в майбутньому. 

Нарощування витрат за традиційними напрямками соціальної політики не 
сприяє покращенню ситуації в Україні щодо абсолютної бідності. Тому неминуча 
криза розподільчої пенсійної системи робить особливо актуальним розвиток 
адресної системи соціальної допомоги, оскільки саме остання передбачає підтримку 
найменш забезпечених верств населення. З метою уникнення загострення 
соціальної напруги доцільно передбачити певну етапність запровадження адресної 
системи соціальної допомоги, що дозволяє спочатку апробувати нові підходи 
виявлення найбільш нужденних верств населення, а вже згодом поширити дану 
систему адміністрування на всі категорії населення та всі види соціальної 
підтримки. 

В якості стратегічної мети реформування системи охорони здоров’я в Україні 
необхідно визначити підвищення економічної і соціальної ефективності її 
функціонування і розвитку, реалізацію ролі в забезпеченні захисту і зміцненні 
здоров’я населення. Представлено пропозиції відповідно до соціальних принципів 
охорони здоров’я, що можуть слугувати базою при виробленні ефективної політики 
в галузі охорони здоров’я. Зазначені напрямки нерозривно пов’язані один із одним і 
супроводжуються фінансовими, економічними, медичними, управлінськими 
механізмами та інструментами, які дозволять сформувати системний підхід до 
розвитку і модернізації системи охорони здоров’я в державі. 
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Житлова політика є окремим невід’ємним напрямом державної політики 
системного забезпечення модернізації соціальної сфери, що реалізується з метою 
гарантування конституційного права громадян на житло із застосуванням 
комплексу організаційно-мотиваційного, економіко-кон’юнктурного, інституційно-
інфраструктурного механізмів (рис. 9).  

 
Рис. 9. Механізми та інструменти реалізації державної житлової політики в 

контексті системної модернізації соціальної сфери України  

Напрями і засоби удосконалення державної житлової політики 

Підвищення рівня доступ-
ності житла для населення 

Розвиток ринку житла Розбудова інфраструктури 
житлової політики 
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будівельних кооперативів, 
інших форм житлового 
будівництва; 
 спрощення умов 
отримання земельних 
ділянок під малогабаритне 
житлове будівництво; 
 розвиток державної 
підтримки забезпечення 
молоді житлом; 
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ринку будівельних послуг, 
матеріалів та технологій; 
 активізація процесів 
приватизації державного 
житлового фонду 

 розвиток ринкових 
структур із забезпечення 
фінансування житлового 
будівництва; 
 активізація діяльності 
інформаційно-
консультаційних та 
дослідно-маркетингових 
центрів з питань житлової 
політики; 
 збільшення пропозиції 
бюджетно-грантової 
підтримки впровадження 
нових сучасних технологій 
і проектів при здійсненні 
житлового будівництва; 
 розвиток комунальної та 
соціальної інфраструктури 
житлового будівництва; 
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приватних фондів з 
розвитку об’єктів житлової 
інфраструктури; 
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Ключовим аспектом організаційно-мотиваційного механізму житлової 
політики є підвищення доступності житла для населення; економіко-
кон’юнктурного механізму – розвиток ринку житла; інституційно-
інфраструктурного механізму – розбудова інфраструктури житлової політики. 
За цими напрямами важливо реалізувати дієві інструменти державного 
регулювання в Україні. 

 
ВИСНОВКИ 

Проведене наукове дослідження дозволило вирішити важливу науково-
практичну проблему вдосконалення теоретико-методологічних засад, 
обґрунтування пріоритетів та механізмів системної модернізації соціальної 
сфери держави. Отримані теоретико-методологічні та прикладні результати 
дозволяють зробити такі висновки. 

1. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Це основоположне 
завдання системи національної безпеки має й стратегічно важливе значення в 
контексті формування конкурентоспроможності економіки, адже безпосереднім 
чином позначається на стані формування, а в подальшому – ефективності 
використання інтелектуального капіталу – ключового фактора економічного 
розвитку і прогресу, компоненти науково-дослідної, технологічної та 
інноваційної активності.  

Соціальна сфера є складною поліструктурною системою, що має суб’єкти 
та об’єкти регулювання, підсистеми першого та другого рівнів (у межах яких 
узгоджуються параметри функціонування складових, сегментів та напрямів 
соціального розвитку), входи і виходи. Відповідно, якість та ефективність 
функціонування соціальної сфери, реалізація її базисних функцій та завдань 
потребує формування повноцінної системи та її постійної модернізації у 
відповідності до змін зовнішнього і внутрішнього середовища, запитів і потреб 
особи та суспільства. 

2. Формування дієздатної і комплексної системи соціальної сфери 
потребує розуміння повноцінного складу її функціонально-структурних 
елементів. Причому вони мають подвійну місію: з однієї сторони, це складові 
системи, в підсумку аналізу яких можна отримати висновки відносно стану 
соціального розвитку, захисту і безпеки (сфери доходів і витрат населення, 
ринку праці та зайнятості, медичних послуг та охорони здоров’я, сімейної 
політики, міграційних процесів, системи соціального забезпечення, 
страхування, вирівнювання соціальних диференціацій, освіти і підготовки 
кадрів, сектор житлово-комунальних послуг), а, з іншої, – складові, в межах 
яких реалізуються заходи державної політики, що позначаються на всіх 
параметрах соціального розвитку (формування середнього класу та розвиток 
підприємництва, становлення громадянського суспільства і 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 капіталу, фінансово-економічне забезпечення соціального розвитку).  
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3. На відміну від економічних відносин, де за ринкової системи 
господарювання більшість кон’юнктурних аспектів регулюються чинником 
конкуренції, соціальна сфера належить до пріоритетних об’єктів державного 
регулювання, від якого в більшій мірі і залежать становлення належної системи 
соціальної сфери, модернізаційні процеси в її межах. В загальному тут 
застосовуються традиційні механізми та інструменти державної політики з 
накладанням таких особливостей: врахування соціально-економічних інтересів 
особи, держави і суспільства; оцінювання і прогнозування соціально-
економічних наслідків, недопущення критичних соціально-економічних ризиків 
і загроз; вплив на всі ключові сфери соціального розвитку; визначення і 
дотримання коротко- та довгострокових критеріїв регулювання, стратегічного 
вектора розвитку, реалізації мети і стратегічних цілей політики.   

4. Попри регулюючий вплив держави в процесі імплементації політики 
розвитку й осучаснення системи соціальної сфери об’єктивно необхідно 
прогнозувати і враховувати вплив ключових чинників, що як сприяють, так і 
перешкоджають важливим соціальним зрушенням і процесам. При цьому 
здійснюється моніторинг чинників, які мають безпосередній вплив на стан і 
тенденції соціального розвитку та одночасно позначаються й на 
макроекономічних характеристиках розвитку національного господарства. За 
такого підходу ключовими групами чинників є інституційні, організаційні, 
економічні та фінансово-ресурсні, соціально-психологічні, адміністративні.  

5. У підсумку аналізу стану та викликів модернізації соціальної сфери 
України виявлено позитивні аспекти і зрушення. Однак немає підстав 
стверджувати про сформованість у державі повноцінної та ефективної системи 
соціальної сфери з дієвими запобіжниками розвитку критично гострих ризиків і 
загроз соціальної безпеки, оскільки на сучасному етапі посилилися надмірні 
диференціації у рівні доходів та якості життя багатого і бідного населення, 
зменшується пропозиція праці, зростає рівень реального безробіття та зовнішньої 
трудової міграції, посилюються процеси тінізації ринку праці, зайнятості, 
доходів і витрат населення, зберігається високий рівень корупції та часто 
низький рівень якості послуг в освітній, культурній сферах, житлово-
комунальному господарстві та системі надання державних послуг, низьким 
залишається рівень державного фінансування підтримки і розвитку соціальної 
сфери, зменшується очікувана тривалість життя, чисельність наявного 
населення, не модернізується належним чином стан розвитку та якість 
функціонування об’єктів соціальної та житлово-комунальної інфраструктури. 
Розраховані інтегральні значення таксономічного показника соціального 
розвитку і дієвості державної соціальної політики України засвідчили стрімке 
погіршення ситуації у 2012-2015 рр., коли відповідний показник скоротився з 
0,98 до 0,72. 

6. Соціальні виклики, характерні для соціальної сфери України, критично 
гостро позначаються й на системі національного господарства держави, 
зокрема за напрямами: відтворення населення та трудового потенціалу, 
функціонування соціальної сфери та ринку праці, доходів і зайнятості. За 
результатами регресійного аналізу зв’язків між станом соціальної сфери та 
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людським розвитком (за регіонами України) встановлено наявність 
позитивного впливу таких чинників, як наявний житловий фонд у середньому 
на одну особу (коефіцієнт регресії – 0,3), індекс освіти населення (0,7) та 
негативного впливу – коефіцієнт депопуляції населення (“мінус” 0,52), рівень 
захворюваності населення (на 10 тис. осіб) (“мінус” 0,004), рівень бідності 
населення (“мінус” 0,01), демографічне навантаження непрацюючого населення 
на 1 тис. осіб працюючого населення (“мінус” 0,003). 

7. У дисертації доведено, що як становлення повноцінної системи, так і 
модернізація соціальної сфери України повинні реалізуватися не відокремлено, 
а в руслі одночасного позитивного впливу на систему національного 
господарства України. На основі цього зроблено висновок, що стратегування 
державної соціальної політики є процесом багатофокусного управління 
економічним розвитком на громадсько-політичному, центрально-
управлінському та мікромотиваційному рівнях, що передбачає цілісно-
територіальний і структурно-функціональний підхід за напрямами: ринкова 
інфраструктура, адміністративна інфраструктура, соціально-побутовий 
комплекс, соціально-культурний комплекс, комплекс соціальних послуг. 

8. Планування і реалізація державної політики модернізації соціальної 
сфери повинні опиратися на відповідний інституціонально-правовий базис, що 
не лише легітимізує впровадження реформ на всіх рівнях управління, але й 
мінімізує ризики і загрози інституційних пасток, несприйняття та протидії 
змінам. При цьому слід розуміти, що базові положення інституціонально-
правового базису соціальної політики в Україні сформовані. Відтак 
удосконалення і міру (якість та обсяги) його реформування слід ув’язати з 
головними недоліками. Для цього в роботі розроблено т. зв. “ромб” недоліків та 
напрямів удосконалення інституціонально-правового забезпечення модернізації 
соціальної сфери України, застосування якого дозволило визначити такі 
пріоритетні напрями регулювання в цій сфері: формування комплексної і 
взаємопов’язаної системи інституціонально-правового забезпечення, 
вдосконалення нормативно-правового поля створення і розбудови елементів 
соціальної інфраструктури, законодавче закріплення та інституціалізація всіх 
сегментів ринку соціальних послуг, формування нормативно-методичного 
забезпечення системи моніторингу і контролю функціонування соціальної 
сфери, вибудування дієвого інституційно-правового забезпечення поширення 
практик соціального діалогу і колективно-договірного регулювання. 

9. Ефективна державна політика системної модернізації соціальної сфери 
повинна розвиватися й у руслі стратегічного зовнішнього вектора поступу 
держави, що, з однієї сторони, дозволяє використати додаткові можливості і 
переваги, а, з іншої, – мінімізувати вплив негативних зовнішніх викликів та 
загроз. Прийняті Україною в процесі євроінтеграції правила та зобов’язання 
генерують такі головні виклики (що мають бути врахованими в стратегії та 
тактиці модернізації вітчизняної соціальної сфери), як активізація зовнішньої 
трудової міграції з країн ЦСЄ до держав Центральної і Західної Європи, 
загострення проблем перенаселення та браку продовольства, погіршення стану 
глобального екологічного середовища, поява і швидке поширення нових 
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біологічних та інфекційних захворювань, підвищення рівня залежності соціальної 
сфери від глобального інформаційно-комунікаційного середовища, розвиток 
міжнародного тероризму та посилення суспільної нестабільності, зростання 
організованої транснаціональної злочинності, погіршення структурних 
характеристик пропозиції праці через поглиблення залежності від міжнародного 
ринку праці; посилення впливу зовнішнього політичного тиску на соціально-
економічний розвиток. 

10. Модернізація соціальної сфери України – процес постійний, 
багатофункціональний і етапно-послідовний. Водночас цілий комплекс 
механізмів та заходів державного регулювання має фокусуватися на досягненні 
єдиної спільної мети, що також має стратегічний характер, пов’язана з 
ключовим завданням соціального розвитку і позитивно позначається на 
передумовах економічного зростання. Такою метою є системне формування та 
ефективне використання людського капіталу. Для досягнення цієї мети в 
Україні потрібно сформувати відповідне середовище та реалізувати комплекс 
операційних заходів досягнення стратегічних цілей політики: забезпечення 
демографічної безпеки, модернізації системи охорони здоров’я, відновлення 
системи високої якості освіти, збереження культурних цінностей та традицій, 
становлення конкурентоспроможного ринку праці, покращення доступності 
житла, розвитку соціальної інфраструктури та системного соціального 
страхування населення. 

11. Вузловим місцем, передумовою ефективності державного регулювання 
та об’єктивною необхідністю модернізації соціальної сфери держави є 
становлення її повноцінної інфраструктури. Погляди на це завдання, коли 
інфраструктура являє собою наявність відповідних об’єктів за всіма 
складовими соціальної системи, об’єктивно застарілі. Сучасні тенденції все 
більше зміщаються в бік поєднання якості інфраструктурних інституцій та 
потенціалу “покриття” різних верств і груп населення, доступності послуг. 
Саме на таких засадах слід розвивати національну інфраструктуру соціальної 
сфери. Її модель – багаторівнева. В основі – базова соціальна інфраструктура та 
інститути соціального партнерства населення, бізнесу і влади; на другому рівні 
– ресурси модернізації (фінансові, науково-інформаційні, організаційно-
кадрові); на макрорівні – інституційне (соціально-економічне, соціально-
політичне, соціально-культурне) середовище соціальної сфери.  

12. Пріоритетними в процесі модернізації соціальної сфери є всі складові 
та напрями соціальної системи і соціальної політики держави. Але в середовищі 
критичних ризиків і загроз соціальної безпеки, погіршення соціальної 
захищеності населення на перший план виходять проблеми доходів та 
наявності доступного житла. Обмеженість можливостей держави актуалізує 
впровадження альтернативних методів і підходів. Визначеними стратегічними 
пріоритетами державної житлової політики в Україні є підвищення рівня 
доступності житла для населення, розвиток ринку житла та розбудова 
відповідної інфраструктури. Їх виконанню сприятиме реалізація комплексу 
інструментів державного регулювання в межах організаційно-мотиваційного, 
економіко-кон’юнктурного та інституційно-інфраструктурного механізмів. 
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АНОТАЦІЯ 
Кальницька М. А. Стратегія та механізми системної модернізації 

соціальної сфери економіки України. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 
– Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 2019. 

У дисертаційній роботі вирішено науково-прикладну проблему 
розроблення теоретико-методологічних і методичних основ формування та 
реалізації стратегії і механізмів системної модернізації соціальної сфери 
України. Узагальнені теоретичні засади системного підходу при формуванні 
політики соціального розвитку. Сформована концептуальна структурно-
компонентна модель організації та методології дослідження системи соціальної 
сфери. Визначені напрями та складові, суб’єктно-інституційне забезпечення 
регулювання соціальної сфери. Надано загальну характеристику стану та 
тенденцій розвитку, виявлено чинники та функціональні особливості 
функціонування соціальної сфери держави. Виявлені чинники та функціональні 
особливості функціонування соціальної сфери держави. Проаналізовано стан і 
виявлені проблеми ефективності державної політики формування системи 
соціальної сфери. Оцінено ефективність стратегування та програмування 
державної соціальної політики. Розроблено інституціонально-правовий базис 
збалансованого розвитку соціальної сфери. Встановлені інструменти та засоби 
усунення зовнішніх викликів модернізації соціальної сфери держави. 
Обґрунтовані елементи стратегії державної політики формування системи 
соціальної сфери. Визначені орієнтири та обґрунтовано стимули розбудови 
національної інфраструктури соціальної сфери. Розроблені механізми та 
інструменти державної політики модернізації функціонально-структурних 
елементів системи соціальної сфери держави. 

Ключові слова: державне регулювання, державна політика, соціальна 
сфера, соціальний розвиток, соціальний захист, системна модернізація, 
стратегія та механізми, інструменти та засоби. 

 
АННОТАЦИЯ 

Кальницкая М. А. Стратегия и механизмы системной модернизации 
социальной сферы экономики Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – 
Львовский торгово-экономический университет, Львов, 2019. 

В диссертационной работе решена научно-прикладная проблема 
разработки теоретико-методологических и методических основ формирования 
и реализации стратегии и механизмов системной модернизации социальной 
сферы Украины. Обобщены теоретические основы системного подхода при 
формировании политики социального развития. Разработана концептуальная 
структурно-компонентная модель организации и методологии исследования 
системы социальной сферы. Определены направления и составляющие, 
субъектно-институциональное обеспечение регулирования социальной сферы. 
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Представлена общая характеристика состояния и тенденций развития, 
выявлены факторы и функциональные особенности функционирования 
социальной сферы государства. Выявлены факторы и функциональные 
особенности функционирования социальной сферы государства. 
Проанализировано состояние и выявлены проблемы эффективности 
государственной политики формирования системы социальной сферы. Оценена 
эффективность стратегирования и программирования государственной 
социальной политики. Разработан институционально-правовой базис 
сбалансированного развития. Установлены инструменты и средства устранения 
внешних вызовов модернизации социальной сферы государства. Обоснованы 
элементы стратегии государственной политики формирования системы 
социальной сферы. Определены ориентиры и обоснованы стимулы развития 
национальной инфраструктуры социальной сферы. Разработаны механизмы и 
инструменты государственной политики модернизации функционально-
структурных элементов системы социальной сферы государства.  

Ключевые слова: государственное регулирование, государственная 
политика, социальная сфера, социальное развитие, социальная защита, 
системная модернизация, стратегия и механизмы, инструменты и средства. 

 
ABSTRACT 

Kalnytska M. A. Strategy and Mechanisms of System Modernization of the 
Social Sphere of Ukraine’s Economy. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Economic Sciences in specialty 08.00.03 – 
Economy and management of national economy. – Lviv University of Trade and 
Economics, Lviv, 2019. 

In the dissertation the scientific problem was solved, which consists in the 
development of theoretical and methodological principles and applied recommendations 
on the substantiation of the strategy and mechanisms of system modernization of the 
social sphere of the state.  

The research generalizes the theoretical principles of a systematic approach in 
shaping the policy of social development. Determinants of the determinants of the social 
sphere system, which determine the full value, complexity, qualitative-structural relations 
and modes of functioning of the system, its status in the system of management of socio-
economic development of the state, which, when considered in designing a state policy of 
modernizing the social sphere, allows it to be provided to it variability and eliminates 
inertia and excessive universalization. 

The conceptual structure-component model of the organization and methodology of 
research of the social sphere system is formed. The methodical evaluation of the tools of 
social state with regard balanced scorecard social development and the subsequent 
calculation of integral coefficients using taxonomic analysis; specific author's approach is 
the differentiation indicators for stimulants and destimulants (with appropriate 
consideration of the direction of influence) and determine corresponding critical values 
that suggests the effectiveness of government policy not only in the social sphere, but also 
in the social security. 

The theoretical positions of the structural decompensation of the social sphere system 
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have been developed by demonstrating the feasibility and advantages of separating the 
two groups of elements of this system: 1) the system-structural components of social 
efficiency; 2) dynamically-structural components of the social development's security. The 
peculiarity of the approach is the possibility of differentiating assessment methods and 
regulatory instruments, when the first group focuses on the state of functioning, and in the 
second - on the fullness and efficiency of measures implemented by the state. 

Tools and practical tools for strategic planning of the social sphere system are 
developed, for which the defined composition and essential characteristics of elements of 
the corresponding strategy are identified, among which the strategic goal, the conditions of 
its realization, strategic and operational goals, tools and measures of implementation are 
the key. The institutionalization of certain elements ensures the integrity, consistency and 
consistency of the implementation of the state policy of systemic, qualitative and balanced 
social development as a prerequisite for the formation of intellectual and personnel and 
resource support for economic growth. 

The methodological approach to the identification of factors in the development of 
the social sphere has further developed, in particular, unlike the most widespread 
approach, when factors are formed on the components of the social sphere and the 
directions of social policy, the “tree of classification of factors” by blocks is developed: 
institutional, organizational, economic and financial- resourceful, socio-psychological, 
administrative; in this way, the factors are most sensitive to the impact on the development 
of the social sphere with a simultaneous projection of economic development. 

The tools and means of eliminating external challenges for modernizing the social 
sphere of the state are established. The tools for counteracting foreign economic 
challenges and threats for modernizing the social sphere of the state have been further 
developed, in particular, a method of their substantiation has been developed on the 
principles of systematization of multilevel and multifunctional preconditions, causes and 
factors of external influence on the national system of social sphere, which allowed to 
significantly expand the means of the state policy of counteraction to threats to social 
security in conditions of European integration. 

The elements of the strategy of the state policy of formation of the social sphere 
system are grounded. The methodological principles of strategic planning of social policy 
modernization in the system of balanced and coordinated social and economic 
development of the state are formed, in particular, the levels of strategy (socio-political, 
decision-making, motivational) are determined, it is proved that strategic planning in the 
social sphere should be regarded as a separate direction of the process of economic 
development and on this basis, it has been established that the entire complex of state 
regulation instruments and instruments is formed on the components: market and 
administrative and infrastructure, social, socio-cultural complex systems and social 
services. 

Mechanisms and tools of the state policy of modernization of functional and 
structural elements of the system of the social sphere of the state are developed. For 
example, the organizational and economic tools of the state housing policy have been 
improved by introducing a comprehensive approach in this area with a combination of 
organizational and motivational, economic and business and institutional and 
infrastructure mechanisms; in contrast to approaches when state policy is formed around a 
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basic mechanism, alternative mechanisms are proposed as well as flexible instruments 
within them, which allows timely change of emphasis and high variability of state 
regulation in the area of achieving the goal of adequate provision of housing for the 
population of the country as one of the key characteristics of an adequate level of quality 
of life for the population and the effectiveness of social policy. 

Key words: state regulation, state policy, social sphere, social development, social 
protection, system modernization, strategy and mechanisms, tools and means. 
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