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ВСТУП
Ключовою проблемою соціальної

політики держави на регіональному
рівні залишається досягнення суспіль,
но прийнятного рівня, структури, ди,
ференціації доходів від трудової діяль,
ності, передусім заробітної плати.
Низький рівень трудових доходів та їх
невиправдана диференціація неминуче
призводять до кризи мотивації трудо,
вої діяльності, наслідком якої стає
низька трудова активність, неповне ви,
користання трудового потенціалу, зни,
ження ролі праці та її часткове виклю,
чення з основних життєвих цінностей.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити реалізацію державної

соціальної політики на регіональному
рівні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Дієвість регіональної соціальної

політики в Україні залишається вкрай
неефективною через недосконалість
розвитку міжбюджетних відносин у
державі, власна ж соціальна політика
регіонів ще не набрала системного виг,
ляду. В цій ситуації стратегічним зав,
данням реформи соціальної сфери, а
отже, і регіональної соціальної політи,
ки в України є забезпечення кардиналь,
них змін в її розвитку на всіх рівнях
організаційної ієрархії з метою більш
якісного відтворення соціальних відно,
син.
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У статті автором проводиться аналіз тенденцій розвитку держав0

ної соціальної політики в регіонах, досліджуються довгострокові пріо0

ритети політики доходів і витрат у регіонах, першочергові завдання

щодо забезпечення соціальної стабільності у регіонах, запропонова0

но пріоритетні напрями удосконалення політики доходів і витрат на0

селення, механізм удосконалення політики доходів населення.

The author conducts the analysis of progress of public social policy

trends in regions, long0term priorities of policy of profits and charges are

explored in regions, primary tasks in relation to providing of social stability

in regions, directions of priorities of improvement of policy of profits and

charges of population, mechanism of improvement of policy of profits of

population are offered in the article.

З,поміж головних напрямів по,
літики, що стосуються соціального роз,
витку регіонів, передусім виділяються
такі: посилення галузевих, регіональ,
них і місцевих підходів щодо вирішен,
ня соціальних і екологічних проблем;
поєднання заходів соціального захис,
ту із заходами, пов'язаними з профес,
ійною підготовкою та підвищенням
рівня зайнятості, як засобу переходу
від виключення із суспільного життя до
соціальної інтеграції; сприяння соц,
іальному діалогу та зміцненню парт,
нерства на різних рівнях із метою до,
сягнення згоди та розробки ініціатив
щодо вдосконалення систем організації
праці, включаючи гнучкі схеми роботи,
мета яких — підвищити конкурентосп,
роможність і досягнення потрібної
рівноваги між гнучкістю та соціальною
безпекою.

Для України суттєвим є фактор те,
риторіальної диференціації рівня роз,
витку, пов'язаний з процесом регіона,
лізації, виділення окремих груп дрібних
і великих власників капіталу тощо. Ос,
танні мають як пряму, так і опосеред,
ковану причетність до перерозподілу
суспільних багатств, а отже і до фор,
мування ефективної регіональної пол,
ітики. В результаті регіони України ма,
ють не лише різний ступінь готовності
до реалізації державної соціальної пол,
ітики, але й по,різному зацікавлені у ви,
робленні власної соціальної політики.

Окремі адміністративні одиниці в

Україні об'єктивно мають меншу дохі,
дну базу. Зростає розрив між середнь,
одушовим доходом найбагатших і най,
бідніших територій. Лідером у податко,
вих доходах на душу населення є Київ,
друге і третє місця за показником аб,
солютного обсягу податкових доходів
займають Донецька і Дніпропетровсь,
ка області. До категорії багатих тери,
торій (де середньодушові показники
податкових доходів є вищими за серед,
ньоукраїнські) належать також Пол,
тавська, Запорізька, Львівська, Сумсь,
ка, Харківська області. Аутсайдерами
є Тернопільська, Івано,Франківська
області. Таким чином, досить широка
диференціація економічних показників
у регіонах стримує перебудову соціаль,
ної сфери.

У першому півріччі 2008 року в ре,
гіонах спостерігались ряд вкрай загроз,
ливих негативних тенденцій у соц,
іальній сфері. Серед них найгостріши,
ми є наступні [2].

1. Сповільнення темпів зростання
реальної заробітної плати. У січні,
травні 2008 року її приріст по Україні
склав 10,4 %, проти 12,1 % у січні,травні
2007 року. Загалом, реальна заробітна
плата зростала у всіх регіонах, і її
приріст коливався у межах 3,5 % — 15,3
% (Одеська область та Волинська об,
ласть відповідно), але лише у 7 регіонах
її приріст перевищував показник січня,
травня 2007 року. Номінальна середнь,
омісячна заробітна плата за січень,тра,
вень 2008 року по Україні склала 1673,0
грн.

2. На фоні загального зростання
заробітної плати залишається значна її
диференціація між регіонами. Стабіль,
но лише у 5 регіонах номінальна зароб,
ітна плата перевищує середню по Ук,
раїні (у м. Києві на 1182,0 грн., До,
нецькій області на 220,0 грн., Дніпро,
петровській на 110,0 грн., Запорізькій
на 25,0 грн. та Київській на 44,0 грн.).

Високі регіональні розбіжності в
оплаті праці, зумовлені галузевими
відмінностями економіки регіонів і над,
мірною міжгалузевою диференціацією
заробітної плати, створюють складні
проблеми у забезпеченні єдиних націо,
нальних стандартів рівня життя насе,
лення окремих регіонів, у подоланні
бідності та становленні середнього кла,
су в країні. Передовсім із територіаль,
ною диференціацією заробітної плати
пов'язані розбіжності в цінах, а отже, і
в купівельній спроможності заробітної
плати працівників бюджетної сфери,
соціальних гарантій в цілому.

3. У І кварталі 2008 року в 20 регіо,
нах спостерігалося зростання заборго,
ваності з виплати заробітної плати. Це
зумовлено, головним чином, її приро,
стом на економічно активних підприє,
мствах. При цьому основна частина
боргу економічно активних підпри,
ємств припадає на державні підприєм,
ства — 26,1 % (від 0,2 % у Хмельницькій
області до 63,3% у Харківській) та
відкриті акціонерні товариства — 18,2
% (від 0,0 % у Закарпатській та Во,
линській областях до 66,4 % у Черні,
вецькій). У регіональному розрізі за три
місяці поточного року приріст боргу з
виплати заробітної плати варіював від
1,6 % у Вінницькій області до у 3,9 раза
у м. Севастополі (по Україні на 3,5 %)
[4].

Зниження заборгованості з випла,
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ти заробітної плати мало місце лише у
Кіровоградській, Луганській областях
(на 24,6 %), у Донецькій (на 8,6 %), Тер,
нопільській (на 6,1 %), Чернівецькій (на
3,2 %), Рівненській (на 1,2 %) та Мико,
лаївській (на 0,1 %).

4. З початку 2008 року спостері,
гається активізація інфляційних про,
цесів. Так, індекс споживчих цін у
травні 2008 року до грудня 2007 року
склав 114,6 %, проти 101,9 % у травні
2007 року до грудня 2006 року. Пока,
зовим у цьому аспекті є те, що темпи
зростання доходів громадян перевищу,
ють динаміку зростання ВВП. За дани,
ми Міністерства економіки України,
при зростанні ВВП на 6,4 % у січні,
травні 2008 року реальна заробітна пла,
та зросла на 10,4 %. Значення інфляц,
ійного показника у регіонах варіювало
від 109,0 % у Тернопільській області до
117,9 % в Одеській [4].

Основною причиною зростання цін
стало підвищення цін на продукти хар,
чування (у травні 2008 року — 122,7 %,
у травні 2007 року — 102,2 %). У регіо,
нальному розрізі найбільше зростання
цін на продовольчі товари та безалко,
гольні напої спостерігалося в Одеській
області (125,5 %), Автономній Рес,
публіці Крим (125,4 %), Дніпропет,
ровській області (124,5 %), та Мико,
лаївській (124,2 %) [4].

Пік інфляційної активності припав
на березень та квітень, коли за місяць
ціни зростали відповідно на 3,8 % та 3,1
%. За п'ять місяців поточного року саме
у квітні було зафіксовано максимальне
зростання цін за місяць — на 5,1 % в Ав,
тономній Республіці Крим. Разом з тим,
вже у травні набуло місце уповільнен,
ня зростання цін, їх приріст порівняно
з квітнем склав лише 1,3 %, що є най,
нижчим показником з початку року.
Крім того, у Тернопільській та Черні,
вецькій областях, за підсумками трав,
ня, споживчі ціни знизились відповід,
но на 1,1 % та 0,6 %.

5. Погіршення економічних на,
строїв та очікувань населення.

Вперше, починаючи з березня 2005
року, опитування зафіксувало суттєве
погіршення поточного становища гро,
мадян та їх економічних очікувань. Так,
наприклад, якщо у квітні,травні 2007
року інфляційні очікування громадян
були найнижчими за останні 3 роки, то
вже у травні 2008 року відбулось їх
стрімке зростання. Відтак, за мульти,
плікативним ефектом варто прогнозу,
вати різке скорочення схильності до
заощаджень і натомість зростання по,
точного споживання. Враховуючи пла,
новане урядом чергове підвищення за,
робітних плат для працівників бюджет,
ної сфери, пов'язане з введенням
Єдиної тарифної сітки, економіка Ук,
раїни стоїть перед загрозою чергового
інфляційного стрибка і різкого скоро,
чення обсягу середньо, і довгостроко,
вих інвестиційних ресурсів, починаючи
з осені цього року.

Найвищі інфляційні очікування та
відповідно найбільша схильність до по,
точного споживання демонструється у
східних регіонах України. Крім того,
громадяни з низькими доходами мають
найвищі інфляційні очікування.

Отже, основними негативними тен,
денціями та ключовими проблемами
соціальної політики у регіонах є на,
ступні [1]: загальний низький рівень

доходів населення та потужна дія
інфляційного чинника; зменшення ролі
заробітної плати у формуванні доходів
населення; зростання такої частки гро,
шових доходів населення, як "інші над,
ходження" (значна частина цієї статті
є відображенням "тіньових" доходів на,
селення); наявність значної міжгалузе,
вої та міжпосадової диференціації за,
робітної плати; суттєва диференціація
між регіонами України за показником
доходу у розрахунку на одну особу;
зростання частки неврахованих до,
ходів населення, які потенційно можуть
розглядатись як інвестиційні ресурси;
велика частка споживчих витрат у за,
гальній структурі витрат і низький
рівень участі населення в інвестиційно,
му процесі;

Побудова економічно сильної, ста,
більної, соціально справедливої держа,
ви вимагає як політики вирівнювання
рівнів соціально,економічного розвит,
ку регіонів, зняття соціальної напруги
міжрегіонального характеру, так і пол,
ітики випереджаючого формування се,
реднього класу локального рівня, який
став би запорукою ліквідації бідності в
суспільстві та носієм нових стандартів
економічної поведінки і способів задо,
волення своїх соціальних потреб.

Разом з тим, управління регіональ,
ною соціальною системою потребує
впорядкування таким чином, аби спря,
мувати його на комплексне вирішення
соціально,економічних проблем, спе,
цифічних для кожного регіону.

Довгострокові пріоритети політики
доходів і витрат у регіонах.

Невисокі темпи ВВП (особливо при
високих темпах інфляції, без суттєвих
змін на ринку праці) у найближчі роки
не приведуть до значного зростання
середньомісячної заробітної плати та
пенсії. Джерелами підвищення оплати
праці повинні стати неінфляційні шля,
хи: збільшення прибутків у реальному
секторі економіки та у сфері послуг за
рахунок зростання продуктивності
праці на основі сучасних технологій та
ефективної організації управління;
зменшення матеріальних та інших вит,
рат у собівартості продукції; знижен,
ня податків і застосування раціональ,
них шкал оподаткування з метою сти,
мулювання широких верств населення
до сплати податків як із офіційних, так
і поки що недекларованих доходів.

Пріоритетними напрямами удоско,
налення політики доходів і витрат на,
селення є наступні.

1. Формування і зміцнення серед,
нього класу. Процес становлення се,
реднього класу в Україні не відбувся
внаслідок того, що середньозабезпе,
чені громадяни, в першу чергу інтелі,
генція, як найширший представник се,
реднього прошарку не застраховані від
ризику збідніти, не володіють власні,
стю і заощадженнями, повною мірою не
здатні вписатися в адекватне ринкове
середовище, що забезпечувало б само,
ідентифікацію, зростаючий соціальний
статус за рівнем доходів, достатнє спо,
живання, різноманітні форми соціаль,
ної участі в суспільстві.

Формування середнього класу в
Україні залежить від: удосконалення
структури доходів (отримання в дохо,
дах підвищеної частки від оплати праці,
дивідендів, процентів на вклади, від во,
лодіння власністю); розвитку спожив,

чого ринку; зменшення соціальних зо,
бов'язань держави перед громадянами,
становлення та розвиток нового спосо,
бу життя, моральних цінностей.

2. Зменшення диференціації насе,
лення за рівнем доходу. Це пов'язано з:
пiдвищенням оплати працi та її ролi в
суспiльному розвитку i в бюджетi сiм'ї;
удосконаленням системи соцiального
захисту (і з орiєнтацiєю соціальних
пенсiй на прожитковий мiнiмум, надан,
ням адресної допомоги, пiльг, субсидiй
лише малозабезпеченим громадянам);
посиленням особистої зацiкавленостi та
вiдповiдальностi працівників у за,
безпеченнi своїх матерiальних, соцi,
альних потреб, а також у налагоджено,
му контролi у державі за отримуваними
доходами.

3. Поліпшення становища на спожив,
чому ринку полягає в створеннi доцiльної
системи сприяння пiдвищенню платосп,
роможного попиту населення, причому
всiм верствам населення (бiдним, серед,
ньозабезпеченим, багатим), сегментації
споживчих ринків для цих прошарків на,
селення, що можливо тiльки при вiдносно
стабiльному розвитку економiки (при
низьких темпах iнфляцiї, стабiльному
курсі нацiональної валюти та iнших умо,
вах), при високiй вiдповiдальностi полi,
тикiв, апарату управлiння в здiйсненнi
соцiальних прiоритетiв, їх ролi у
становленнi та удосконаленнi соцiально,
трудових вiдносин.

4. Легалізація прихованої частини
доходів населення в результаті впро,
вадження системи пенсійного забезпе,
чення на заощаджувальних засадах і
страховій основі, удосконалення меха,
нізму залучення працівників до участі
в прибутках підприємств і організацій,
що має стати стимулом для зростання
оплати праці в структурі грошових до,
ходів.

5. Зменшення бюджетних со,
ціальних витрат зумовлено запрова,
дженням адресної соціальної допомоги
малозабезпеченим і бідним домогоспо,
дарствам (сім'ям) з урахуванням як по,
точних сукупних доходів, так і вартості
накопиченого майна, поступовою
ліквідацією пільг для працездатних і
відшкодуванням їх в процесі реформу,
вання оплати праці.

Механізм удосконалення політики
доходів населення повинен передбачи,
ти:

— уточнення прожиткового мі,
німуму для основних соціально,демог,
рафічних груп населення з урахуван,
ням регіональної диференціації та за,
безпечення його функціонування як
державного соціального стандарту;

— удосконалення оплати праці
працівників бюджетної сфери, розроб,
лення механізму регулювання міжгалу,
зевих, міжпрофесійних (міжпосадових)
співвідношень заробітної плати праці,
вників бюджетної сфери на єдиній ос,
нові;

— удосконалення механізму дого,
вірного регулювання соціально,трудо,
вих відносин шляхом поліпшення і кон,
кретизації змісту угод і договорів, що
укладаються на державному, галузево,
му, регіональному і виробничому
рівнях;

— запровадження накопичуваль,
них персональних рахунків у системі
загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування;
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— організацію громадських робіт з
метою залучення до них безробітних
для підвищення їхніх доходів;

— прискорення формування по,
вноцінної та стабільної правової бази
для легальної та ефективної діяльності
всіх підприємницьких структур, а також
посилення боротьби із злочинністю і
корупцією;

— активізацію роботи з повернен,
ня валютних цінностей, що незаконно
знаходяться за кордоном, сприяння
поверненню в Україну експортованих
капіталів некримінального походження
та створення умов для їх інвестування
в національну економіку з гарантіями
недоторканності;

— створення умов для легалізації
через оподаткування тіньових доходів
окремих категорій працюючих у сфері
побутових послуг, послуг охорони здо,
ров'я, освіти, транспорту тощо;

— запровадження механізму
підтвердження законності доходів гро,
мадян у разі купівлі дорогих товарів
(квартир, будинків, автомобілів), а та,
кож акцій, інших цінних паперів на ве,
лику суму, внесення (переведення) на
банківські рахунки значних сум вкладів
тощо;

— посилення фінансової, адмі,
ністративної та кримінальної відпові,
дальності за ухилення від сплати по,
датків.

Реалізація ефективної політики
доходів населення потребує прийнят,
тя нових та удосконалення системи
чинних нормативно,правових актів,
зокрема: про оплату праці; державні
соціальні стандарти; прожитковий
мінімум; державну соціальну допомо,
гу; загальнообов'язкове державне пен,
сійне страхування; загальнообов'язко,
ве державне страхування на випадок
безробіття; недержавні пенсійні фонди;
Податкового кодексу України.

Першочергові завдання щодо за,
безпечення соціальної стабільності у
регіонах. Забезпечення соціальної ста,
більності в Україні передбачає зміни в
системі механізмів територіального
управління соціальним розвитком. Не,
обхідно чіткіше окреслити стратегічні
орієнтири розмежування функцій соц,
іального управління між центром та
регіонами, їх взаємну відповідальність
за суспільний поступ у країні.

Для якнайшвидшого вирішення
проблем управління соціальним роз,
витком регіонів необхідно:

— прийняти на законодавчому
рівні нормативні документи щодо зат,
вердження механізмів подальшого ре,
формування галузей соціальної сфери
в регіонах з метою більш глибокого за,
безпечення основних конституційних
соціальних гарантій громадян;

— впроваджувати на очікувані пе,
ріоди пікової інфляційної активності
короткострокові цільові інструменти
жорсткої цінової політики, а також
політики регулювання рентабельності
виробництва продуктів харчування
(хліб, молоко) та товарів першої необ,
хідності;

— врегулювати та підвищити обся,
ги фінансування з боку держави (при
цьому слід враховувати кількість насе,
лення, соціальну інфраструктуру, рег,
іон, показники соціально незахищено,
го населення);

— підвищити роль органів виконав,

чої влади та місцевого самоврядування
щодо збалансованості грошових над,
ходжень і видатків громадян, надання
матеріальної підтримки населенню;

— забезпечити інформаційну
підтримку підготовки та реалізації ре,
форм у соціальній галузі;

— організувати в кожному регіоні
центри соціальних досліджень та про,
гнозування основних показників соц,
іально,економічного розвитку.

Основними напрямами трансфор,
мації відносин між регіональними та
центральними органами влади у сфері
управління соціальним розвитком є на,
ступні:

— надання прав місцевій владі вно,
сити зміни до системи місцевих по,
датків і зборів;

— забезпечення доступу місцевої
влади до транснаціональних фінансо,
вих ринків, до кредитних ресурсів;

— встановлення нових критеріїв
відповідальності керівників органів
місцевого самоврядування та розпо,
рядників бюджетних коштів (юридич,
ної, фінансової та особистісної);

— впровадження нових принципів
та механізмів взаємовідносин "влада —
громадськість" щодо формування про,
грам, механізмів підзвітності та гро,
мадського контролю;

— зміна грошового забезпечення
регіональних соціальних програм, ви,
ходячи зі змін функцій щодо забезпе,
чення належного розвитку соціальної
сфери регіонів і надання населенню
соціальних послуг належної якості;

— покладання обов'язків щодо на,
дання базових медичних та освітніх
послуг на регіональну владу;

— передача бюджетних видатків на
фінансування медичних послуг устано,
вами загальної та спеціалізованої ліку,
вально,профілактичної допомоги (пер,
шого та другого рівнів) органам місце,
вого самоврядування обласного рівня;

— стягнення прибуткового подат,
ку за місцем проживання, а не за місцем
роботи.

Одним з питань перспективного
розвитку регіональної соціальної пол,
ітики є оцінка ефективності та оператив,
ності її заходів. У практичній роботі з
цією метою найчастіше використовують
метод порівняння територіальних зат,
рат, пов'язаних з досягненням мети.
Очевидно, що оцінка економічної ефек,
тивності дій тієї чи іншої конкретно зо,
рієнтованої соціальної системи, а відпо,
відно політики конкретного напрямку
(праці та заробітної плати, соціального
захисту населення, соціального забезпе,
чення, соціальної роботи) не буде корек,
тною без визначення соціального ефек,
ту заходів. Необхідно не лише оцінюва,
ти вплив систем оподаткування на до,
ходи населення, внесків на соціальний
захист, субсидій на догляд за дітьми, на
оплату комунально,побутових та жит,
лових послуг, вплив податків та транс,
фертів на бідність тощо, але й розгляда,
ти параметри зниження рівня соціаль,
ної напруги в суспільстві, його безпеки,
забезпечення соціальної активності на,
селення, розвитку фізичного, інтелекту,
ального, культурного рівня людей.

ВИСНОВКИ
Проаналізовано тенденції у со,

ціальній сфері. Серед них найгостріши,
ми є наступні.

— Сповільнення темпів зростання
реальної заробітної плати. На фоні за,
гального зростання заробітної плати,
залишається значна її диференціація
між регіонами. У І кварталі 2008 року в
20 регіонах спостерігалося зростання
заборгованості з виплати заробітної
плати. З початку 2008 року спостері,
гається активізація інфляційних про,
цесів.

— Погіршення економічних на,
строїв та очікувань населення.

Основними негативними тенденці,
ями та ключовими проблемами соціаль,
ної політики у регіонах є наступні: за,
гальний низький рівень доходів насе,
лення та потужна дія інфляційного чин,
ника; зменшення ролі заробітної плати
у формуванні доходів населення; зрос,
тання такої частки грошових доходів
населення, як "інші надходження"
(значна частина цієї статті є відобра,
женням "тіньових" доходів населення);
наявність значної міжгалузевої та між,
посадової диференціації заробітної
плати; суттєва диференціація між регі,
онами України за показником доходу
у розрахунку на одну особу; зростан,
ня частки неврахованих доходів насе,
лення, які потенційно можуть розгля,
датись як інвестиційні ресурси; велика
частка споживчих витрат в загальній
структурі витрат і низький рівень участі
населення в інвестиційному процесі.

Причини низького рівня соціально,
го забезпечення населення країни по,
лягають у наступному: зниженні актив,
ної позиції органів державної виконав,
чої влади всіх рівнів у вирішенні соц,
іальних питань та збереженні соціаль,
них надбань; відсутності чітких вмоти,
вованих підходів щодо фінансування
бюджетних галузей як на загальнодер,
жавному, так і на регіональних рівнях;
відсутності збалансованої та ефектив,
ної діяльності всіх секторів соціально,
гуманітарної сфери незалежно від
форм власності; різкому спаді обсягів
фінансування з боку держави, що при,
звело до прямого розпаду освіти та
охорони здоров'я, звело до критично,
го мінімуму безкоштовні послуги; зни,
женні підтримки стосовно поширення
та пропагування досвіду місцевих
ініціатив щодо реалізації соціальних
благ, проведення соціальної роботи;
різкій комерціалізації соціально,куль,
турних послуг, яка відсторонила від
якісного обслуговування більшу части,
ну населення; недосконалості інвести,
ційного комплексу.
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