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I. Вступ  
Після проголошення незалежності Украї-

ни перехід від патерналістської до ринкової 
моделі соціально-економічного розвитку 
розпочався без попередньої розробки кон-
цептуальних основ державної політики соці-
ального захисту населення, стратегії і так-
тики державного регулювання соціальних 
процесів. Унаслідок швидких змін соціальної 
структури населення відбулось стрімке ро-
зшарування на багатих і бідних. Стан мак-
роекономічної нерівноваги, що періодично 
повторювався, потребував вироблення та 
прийняття адекватних управлінських рішень 
з боку держави. Намагання виправити ситу-
ацію призвело до перегляду системи соціа-
льного захисту в напрямі збільшення різно-
манітних виплат, пільг, допомог, але відбу-
лося без урахування економічних можливо-
стей їх здійснення. У зв’язку із цим вирішен-
ня наукової проблеми формування держав-
ної політики соціального захисту населення 
в умовах соціально-економічних трансфор-
мацій набуває все більшого значення та 
потребує теоретико-методологічного та 
прикладного обґрунтування перехідної мо-
делі соціального захисту населення в Укра-
їні з метою активізації ефективних методів 
та механізмів державного управління. Соці-
альний захист населення у цьому контексті 
розглядається як елемент довгострокової 
загальнонаціональної стратегії розвитку. 

Важливим напрямом досліджень у ви-
значенні концептуальних засад трансфор-
мації соціальної сфери України та основ 
державної регіональної політики, політики 
соціального захисту стали наукові праці  
В.Г. Бодрова, Г.К. Губерної, Н.Г. Діденко, 
В.І. Куценко, Е.М. Лібанової, Л.М. Ліпіч, 
Ю.В. Макогона, Н.Р. Нижник, О.Ф. Новікової.  

Водночас існують досить суперечливі пог-
ляди щодо визначення організаційно-
економічних заходів держави з підвищення 
доходів, життєвого рівня та соціального захис-

ту населення в умовах соціально-економічних 
трансформацій національної економіки.  

II. Постановка завдання 
Метою статті є визначення напрямів фо-

рмування державної політики соціального 
захисту населення в умовах соціально-
економічних трансформацій. 

III. Результати  
На підставі творчого засвоєння та уза-

гальнення напрацювань вітчизняних учених 
у галузі управлінської науки зроблено ви-
сновок, що соціальною “ціною” переходу 
України від патерналістської до ринкової 
моделі стало руйнування попередньої сис-
теми та фактична відсутність нової. Порів-
няння зазначених підходів подано в табл. 
Тенденції до послаблення ролі держави в 
процесі її перебудови призвели до кризи 
самої державності, а саме: фактичної втра-
ти регулюючого впливу держави як на хара-
ктер і динаміку економічних процесів, так і 
на суспільне життя в цілому. Зростання час-
тки витрат на соціальну сферу призвело до 
значного переобтяження державного бю-
джету. В умовах виходу зі світової фінансо-
вої кризи, коли кількість нужденних збільшу-
ється, а економічні можливості держави 
зменшуються, застосування такого принци-
пу здебільшого ускладнюється. Існуюча сис-
тема соціального захисту населення висту-
пає не як додаткове джерело та стимулятор 
суспільного розвитку, а як дестимулятор, 
через переважання патерналістського, а не 
продуктивного підходу до неї з боку держави. 

При цьому механізми саморегулювання в 
економіці та суспільстві не спрацьовують. Усі 
фактори та елементи, що становлять функ-
ціонально спроможну ринкову економіку, а 
саме – конкуренцію дій та результатів як ін-
струмент координації, практично відсутні. 

В умовах соціально-економічних транс-
формацій потребує розробки та впрова-
дження Концепція державної політики соці-
ального захисту населення на засадах ком-
плексного підходу щодо витрат і вигод дер-
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жавної політики, відповідно до якої система 
соціального захисту може розглядатися як 
“продуктивний фактор”. Сутнісні ознаки за-

значеної політики визначатимуться через 
урахування взаємодії та врегулювання соці-
альної та економічної складових. 

Таблиця  
Порівняння патерналістської та ринкової моделі соціально-економічного розвитку 

Складові 
моделі 

Патерналістська  
модель 

Ринкова модель 

Мета Досягнення високого рівня соціального 
вирівнювання 

Укоріненість в індивідуальній і суспільній свідомості відчуття 
високої особистої відповідальності за своє соціальне благополуч-
чя і ставлення до держави не як до єдиного джерела соціальних 
благ, а як до гаранта своїх прав і свобод 

Принципи Державної відповідальності за соціа-
льно-економічне становище громадян; 
плановості; рівності в споживанні ма-
теріальних і соціальних благ й послуг; 
їх загальнодоступності 

Державної відповідальності за збереження лише мінімальних 
доходів громадян і за благополуччя найбільш слабких і знедоле-
них верств населення, максимального стимулювання створення й 
розвитку в суспільстві різних форм недержавної соціальної полі-
тики, опосередкованої участі держави в реалізації соціальної 
політики 

Фінансу-
вання 

Адміністративні та фінансові важелі: 
кошти держбюджету та бюджетів дер-
жавних підприємств 

Організаційно-правова інституціоналізація недержавних фінансо-
вих потоків у соціальну сферу, через розвиток усієї ринкової ін-
фраструктури, що забезпечує необхідний рівень доходів населен-
ня, що працює 

 
Україна конституційно визнала себе держа-

вою із соціально орієнтованою економікою. 
Водночас у державі досі відсутні концепція та 
стратегія, що адекватним чином визначають 
особливості сучасного етапу соціально-еко-
номічних трансформацій, зокрема в забезпе-
ченні соціального захисту населення. Виявля-
ють свою неефективність апробовані методи 
державного управління сектором соціальної 
безпеки через посилення суперечностей між 
системами забезпечення безпеки та суспіль-
ними відносинами, результатом чого є наяв-
ність змістових дефектів чинної моделі соціа-
льного захисту населення. Запобігання найва-
гомішим загрозам соціальної безпеки можливе 
за умов консолідації держави, приватного біз-
несу, суспільства, розвитку громадських орга-
нізаційних форм соціального захисту населен-
ня, розширення основ економічної діяльності 
відповідних установ. На нашу думку, регулято-
ром рівноваги соціальної та економічної скла-
дових державної політики соціального захисту 
населення стає рівень розвитку громадянсько-
го суспільства і ступінь участі неприбуткових 
організацій у залученні до розробки та реалі-
зації різноманітних програм і проектів, при си-
льному централізованому управлінні.  

Перехідна модель соціального захисту є 
прогресивною, оскільки базується на прива-
тному інтересі, приватній власності, функці-
онує на засадах конкуренції ринкових відно-
син, поєднує соціальні гарантії та економіч-
ний примус, ринкові механізми та державне 
регулювання, свободу індивіда, упорядко-
ваність і організованість суспільного життя. 
Формування механізмів соціального захисту 
має відбуватися не на основі державної до-
бродійності, а як сукупність державних га-
рантій, що надаються кожному й забезпе-
чують дотримання прав людини.  

У широкому розумінні соціальний захист 
визначається як соціальний інститут, метою 
якого є вирішення відповідних соціальних та 
економічних проблем всіх громадян, запобі-

гання виникненню таких проблем, а у вузько-
му – це, насамперед, надання допомоги 
окремим категоріям громадян, які через втра-
ту працездатності, відсутність роботи або з 
інших причин не мають достатніх коштів для 
задоволення своїх життєво важливих потреб і 
потреб непрацездатних членів сім’ї. Соціаль-
ний захист населення є динамічною (соліда-
рною, державно-регіональною, багатофункці-
ональною, багаторівневою) системою підт-
римки індивідуальної й суспільної стабільнос-
ті (рівноваги), елементами якої виступають 
гарантії, ресурси, механізми, інструменти, 
інституції. При порушенні цієї рівноваги акти-
візується дія механізмів соціального захисту 
на відстежуваний соціально-економічний 
стан. Потребують також удосконалення ме-
тодологічні підходи щодо формування дер-
жавної політики соціального захисту насе-
лення відповідно до ускладнення завдань 
державного регулювання соціальної сфери, 
яку в сучасній інтерпретації визначено як су-
купність галузей, програм і заходів, спрямо-
ваних на досягнення соціальних цілей та ре-
зультатів, що покликані підвищити суспільний 
добробут і поліпшити якість життя населення.  

Проте не тільки розвиток соціальної 
сфери, а й соціальної інфраструктури в 
Україні проходить дуже складно, що пояс-
нюється нестачею ресурсів та відсутністю 
належної соціально-економічної результа-
тивності від діяльності органів соціального 
захисту населення. Реальна практика функ-
ціонування системи соціального захисту 
населення свідчить про необхідність систе-
мної реалізації принципу державності, не-
додержання якого унеможливлює самостій-
не забезпечення ефективного перевироб-
ництва. Регулюючі функції держави повинні 
відповідати етапам циклу формування полі-
тики соціального захисту населення: ініцію-
ванню – визначенню суспільних проблем та 
цілей політики; формуванню – її розробці та 
легітимації; реалізації та моніторингу; оці-



Держава та регіони 

 194 

нюванню та регулюванню відповідно до 
превентивного, реагуючого та кризового 
підходів до вироблення політики з виокрем-
ленням функцій надання соціальної допо-
моги і соціального обслуговування через 

створення інституціональних та організацій-
них структур, що надають соціальні послуги 
громадянам. В узагальненому вигляді цикл 
формування політики соцільного захисту 
населення зображений на рис. 1. 

 

Маркетинговий підхід

Оцінювання результативності
політики

соцільного захисту населення

Моніторинг
виконання поставлених цілей

Цикл
формування політики
соціального захисту

населення

Етап
оцінювання та регулювання

політики
соцільного захисту населення

Оцінювання:
– методів управління,
їх ефективності;
– здатності та можливостей
організаційних структур;
– здатності мобілізовувати
наявні ресурси

Етап ініціювання політики:
визначення суспільних проблем

та цілей політики

Етап реалізації
та моніторингу

політики
соцільного захисту населення

Оцінювання процесу
реалізації програм

соцільного захисту населення
(проведення

соціальної експертизи)

Стратегічне планування

Етап формування
політики: розробка

та легітимація політики
соцільного захисту населення

Контроль
наслідків програм: соціальна
адаптація, соціальна оцінка

 
 

Рис. 1. Цикл формування політики соціального захисту населення 
 

Детальний аналіз системи соціального 
захисту населення дав змогу виділити на-
прями рекомендацій та запропонувати ета-
пи їх упровадження. Зміст аналітичних ета-
пів зображений на рис. 2. Зміст практичного 
етапу полягає в розробці концепції форму-

вання відповідної державної політики. До 
ключових цілей практичного етапу віднесе-
но визначення методів та оптимальних ме-
ханізмів державного управління соціальним 
захистом населення з метою впровадження 
рекомендацій. 

 

Інтегральна оцінка
розвитку системи

соціального захисту
населення

Кластерний аналіз системи
соціального захисту населення

в регіональному контексті

Визначення
пріоритетності кластерів
за забезпеченістю регіонів
об’єктами інфраструктури

Розвиток кластерів

Зміст аналітичного етапу впровадження рекомендацій

Оцінка забезпеченості регіонів України об’єктами інфраструктури (соціального
призначення, соціального захисту та фінансування соціального забезпечення)

Виявлення можливостей для формування інноваційного потенціалу,
формулювання довгострокового бачення, визначення та пріоритизації ключових
бар’єрів, що обмежують конкурентоспроможність соціальної сфери

Виділення конкурентоспроможних кластерів, визначення бар’єрів, що обмежують
розвиток кластерів, пріоритетності кластерів для детального аналізу

Оцінка ефективності пріоритетних кластерів; застосування методу багатомірної
класифікації; кластерний аналіз, виявлення ключових бар’єрів, що обмежують
конкурентоспроможність кластерів, визначення пріоритетних ініциатив для
підвищення їх конкурентоспроможності

 
 

Рис. 2. Зміст аналітичного етапу впровадження рекомендацій 
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За результатами першого кроку аналіти-
чного етапу виявлено можливості для фор-
мування інноваційного та економічного по-
тенціалу соціальної інфраструктури та 
зроблено висновок, що вона має спромож-
ність виконувати покладені на неї державою 
та відображені в законодавстві функції що-
до задоволення потреб населення у відпо-
відних послугах. У процесі формулювання 
довгострокового бачення розвиток соціаль-
ної сфери потребує також переорієнтації на 
формування в людини особистісних потреб 
та якостей як головної мети постіндустріа-
льного суспільства. Як ключові бар’єри, що 
обмежують конкурентоспроможність соціа-
льної сфери, по-перше необхідно зарахову-
вати економічний спад кінця 2008 р., який 
унаслідок світової фінансової кризи призвів 
до: зменшення обсягу реальних доходів та 
загострення розбіжностей у їх величині для 
різних верств населення, звуженню кола 
потреб населення, послаблення й подаль-
шого занепаду матеріально-технічної бази 
установ соціальної сфери. Втрата значної 
частини накопиченого в минулому ресурс-
ного потенціалу створює передумови для 
структурних деформацій галузей соціально-
го призначення. 

Результати другого кроку аналітичного 
етапу показують, що за показниками забез-
печеності регіонів об’єктами інфраструктури 
соціальної сфери існує істотний розрив між 
характеристиками м. Києва (вельми високий 
рівень розвитку) і рештою областей України.  

Результати третього кроку аналітичного 
етапу дають змогу зробити висновок, що 
регіони України утворили три якісно відмін-
них один від одного, нерівних за розміром 
кластери. Визначення бар’єрів, що обмежу-
ють розвиток кластерів дає змогу зробити 
висновок, що вартісна оцінка економічної 
спроможності галузей соціального призна-
чення є неповною, що пояснюється низьким 
рівнем платоспроможності населення Укра-
їни, нерозвинутістю системи установ соціа-
льного захисту населення на основі попиту 
та пропозиції соціальних послуг, невраху-
ванням територіальних особливостей роз-
витку соціальної сфери та інфраструктури. 
Зростання економічної ефективності має 
супроводжуватися відповідним зростанням 
соціальної ефективності. Заходи цільових 
програм стратегічно не повною мірою зоріє-
нтовані на регіони, виявлено брак заходів 
щодо контролю за їх виконанням. До ключо-
вих бар’єрів, що обмежують конкурентосп-
роможність кластерів, можна віднести також 
той факт, що соціальна інфраструктура 
сільської місцевості в Україні значно відстає 
від міського рівня за всіма показниками. Ро-
звиток соціальної сфери села об’єктивно 
вимагає виділення державного регулювання 
соціальною сферою сільської місцевості за 

пріоритет державної політики соціального 
захисту населення [1].  

IV. Висновки 
Розглянута система обмежень зростання 

конкурентоспроможності системи соціаль-
ного захисту населення (недостатня дивер-
сифікація соціальної інфраструктури; не-
розвинутість інфраструктури соціальної 
сфери; дефіцит кваліфікованих кадрів; не-
ефективне державне регулювання та кору-
пція) дає змогу виділити рівні проблем за 
ступенем значущості при визначенні страте-
гічних цілей і завдань державної політики, а 
саме: нерозвинутість інфраструктури; нее-
фективна структура кластерів; нестача ре-
сурсів. Тому стратегічні цілі та завдання 
державної політики соціального захисту на-
селення запропоновано визначати за таки-
ми напрямами: створення та підтримка кон-
курентного середовища в системі соціаль-
ного захисту населення; зниження частки 
тіньового сектора в наданні соціальних 
пільг; дебюрократизація управління відпові-
дною системою; підвищення соціальної 
ефективності системи соціального захисту 
населення відповідно до економічного зрос-
тання; модернізація соціальної сфери в 
сільській місцевості.  

Існує необхідність перегляду пріоритетів 
державної політики соціального захисту на-
селення відповідно до перехідної моделі. 
Для досягнення поставлених цілей та за-
вдань необхідно відновити роль коштів, що 
отримуються від трудової діяльності, як ос-
новного джерела доходів населення; забез-
печити мінімальні державні гарантії грошо-
вих доходів громадян; підсилити адресність 
соціальної підтримки громадян, які з об’єк-
тивних причин мають низькі доходи; сприя-
ти вирівнюванню рівня життя населення в 
регіонах країни з урахуванням місцевих 
особливостей. Пріоритетним напрямом 
державної політики соціального захисту на-
селення може стати розвиток соціальної 
сфери в сільській місцевості. З метою по-
ліпшення й розширення послуг, що нада-
ються, на місцях необхідно: 
– забезпечити: облік громадян, що потре-

бують соціального захисту; соціальне 
обслуговування самотніх і непрацездат-
них громадян; опіку над повнолітніми 
недієздатними громадянами, які за ста-
ном здоров’я вимагають нагляду; ство-
рення в радах регулюючих комісій на-
дання пільг, субсидій і оплату комуналь-
них послуг; створення трудових архівів 
(зберігання документів із соціально-
правових питань); реєстрацію трудових 
договорів; 

– привернути до роботи в мобільному 
офісі працівників відділень соціально-
побутової реабілітації (перукар, кравець, 
швець); 
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– забезпечити кімнати психологічного роз-
вантаження й надання послуг пенсіоне-
рам фізичної та психологічної реабіліта-
ції; 

– розширити послуги з медичної реабілі-
тації підопічних через стаціонарне відді-
лення тимчасового перебування самот-
ніх непрацездатних громадян; 

– розширити надання послуг (особливо в 
сільській місцевості) працівниками від-
ділення соціально-побутової реабіліта-
ції, з розпилювання і вирубування дров, 
обробки городів і присадибних ділянок, 
ремонтно-будівельних робіт, а також по-
слуг засобами малої механізації і автот-
ранспортом; 

– доцільно на державному рівні шляхом 
ухвалення нових нормативно-правових 
актів з питань розрахунку компенсацій-
них виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян замінити компенса-
ційні виплати на адресну грошову допо-
могу. 
Впровадження концепції формування 

державної політики соціального захисту на-
селення в межах перехідної моделі соціа-
льно-економічного розвитку забезпечить 
поступове витіснення елементів поперед-
ньої моделі, активізує діяльність інститутів 
та процесів цивілізованого господарювання, 
сприятиме створенню умов для інноваційно-
го зростання.  
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