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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Політичні та економічні загрози

сьогодення актуалізують соціальну
складову державної політики Украї(
ни. Соціально(економічні перетворен(
ня, пов'язані із затвердженням ринко(
вих відносин в Україні, впливають як
на умови фінансування економіки
країни, так і на соціальну політику
держави в сфері соціально(трудових
відносин. Конституцією України зак(
ріплені положення про соціальну
спрямованість державної політики,
тобто створення умов, що забезпечу(
ють підвищення доходів, рівня життя
і захист населення. Здійснення голов(
ної мети соціальної політики визна(
чається підвищенням рівня і якості
життя громадян України, оскільки на
життєвий рівень населення впливають
не тільки реальні доходи населення,
але й політика відносно створення
державних стандартів, які б гаранту(
вали високий рівень життя населення.

Важливим є дослідження форму(
вання податкової політики держави як
одного з методів впливу на життєвий
рівень населення, оцінка діяльності
профспілкових організацій та їх впли(
ву на зростання життєвого рівня на(
селення відповідно до основного за(
декларованого завдання профспілок,
яким є захист прав і інтересів трудя(
щих з питань трудових відносин.

Важливе значення в розвитку пер(
спективного напряму державного ре(
гулювання соціально(економічного
розвитку країни в процесі ринкового
перетворення економіки має розроб(
ка теоретичних положень щодо ста(
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новлення і функціонування системи
установ соціального захисту населен(
ня як соціальних інститутів, що відпо(
відають ринковій моделі економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Аналізуючи ступінь розробле(
ності проблеми формування та реалі(
зації соціальної політики, можна зро(
бити висновок, що в роботах В. Го(
шовської [1], Н. Діденко [2], В. Кремі(
ня [3], В. Куценко [4], Л. Ліпіча [5], О.
Новікової [6], О. Скрипнюк [7], І. Яко(
вюк [8] та інших провідних науковців
значна увага приділяється питанням,
що стосуються окремих аспектів роз(
витку соціальної сфери. Разом з тим
недостатнім є відображення кон(
цептуальних положень щодо розвит(
ку соціальної сфери не стільки в но(
вих умовах ринкових перетворень, а й
в умовах постійних та непередбачува(
них змін у світовій та національній
економіці та, як наслідок, макроеко(
номічної нестабільності.

Вплив соціальної політики держа(
ви на доходи фізичних і юридичних
осіб залишається об'єктом численних
досліджень в зарубіжній і вітчизняній
економічній науці, разом з тим аналіз
проблеми потребує розробки і засто(
сування новітніх підходів у дослід(
женні. Необхідні також уточнення і
доповнення щодо розробки практич(
них рекомендацій, пов'язаних з фор(
муванням податкової політики в неко(
мерційних організаціях.

Крім того, недостатньо чітко про(
стежуються взаємозв'язок, взаємообу(

мовленість і поетапність заходів, спря(
мованих на підвищення доходів насе(
лення. Ці питання особливо актуальні в
умовах існування таких суперечностей,
як: надання соціальної допомоги непра(
цюючим і працюючим бідним, посилен(
ня адресності і застосування категорі(
ального принципу надання соціальних
виплат і пільг, тощо.

Також значний науковий і практич(
ний інтерес викликає проблема гаран(
тування захисту заощаджень населен(
ня, але багато її теоретичних, методо(
логічних і практичних аспектів залиша(
ються недостатньо розробленими.
Відсутність комплексного підходу до
цієї проблеми як на рівні формування,
так і на рівні реалізації державної пол(
ітики не дозволяє використовувати інве(
стиційний потенціал заощаджень насе(
лення. В сучасних умовах в Україні дос(
лідження теоретичних аспектів захис(
ту заощаджень населення, а також по(
шук шляхів їх активного залучення до
інвестиційного процесу має виключно
важливе значення для соціально(еконо(
мічного розвитку країни.

ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Актуальність і недостатня роз(

робленість даної проблеми визначи(
ли цілі і задачі дослідження щодо роз(
робки механізмів державного управ(
ління соціальною сферою в області
регулювання доходів населення,
рівня життя і захисту заощаджень на(
селення в умовах макроекономічної
нестабільності.

Потребують ретельного аналізу
теоретичні основи формування соці(
альної політики держави в сфері до(
ходів і трудових відносин на підставі
системного підходу, визначення ролі
податкової політики, виявлення зна(
чення некомерційних організацій в
реалізації соціальної політики в Ук(
раїні. Важливим є проведення дос(
лідження особливостей теоретичних
підходів у вивченні суті та структури
соціальної сфери як елементу і скла(
дової системи суспільних відносин,
взаємозв'язку і взаємозалежності між
соціальною та економічною компо(
нентами в суспільстві з метою удоско(
налення державного регулювання
соціальної сфери в умовах ринку.

Разом з тим необхідно визначити
можливості реалізації соціальної по(
літики у напрямі соціального захисту
населення на підставі розробки і впро(
вадження механізмів державного регу(
лювання розвитком економічної бази
установ соціального захисту як резуль(
тату удосконалення інструментів дер(
жавного регулювання в цій сфері, а та(
кож розробити методику оцінки ефек(
тивності фінансування соціальної сфе(
ри на основі визначення цілей міжбюд(
жетних відносин як інструменту дер(
жавної соціальної політики.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ринкові відносини, що реалізу(
ються в Україні, в значній мірі усклад(
нюють виконання установами соціаль(
ного захисту населення своєї головної
мети. Падіння обсягів виробництва,
що спостерігається останнім часом,
може призвести до зменшення відра(
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хувань підприємств до державного
бюджету. Крім того, наслідки світової
фінансової кризи, що спостерігають(
ся в Україні, спричиняють зниження
рівня життя громадян країни. Все пе(
рераховане істотно збільшує наванта(
ження на діяльність установ соціаль(
ного захисту населення.

Недоліки державного регулюван(
ня формування і розвитку економіч(
ної бази установ соціального захис(
ту населення приводять до різних
диспропорцій, зокрема неефективно(
го розподілу фінансових ресурсів між
установами соціального захисту на(
селення, перевиробництву або дефі(
циту в наданні окремих видів соціаль(
них послуг. Також не є розробленою
сучасна методика розподілу фінансо(
вих ресурсів між установами соціаль(
ного захисту населення на регіональ(
ному рівні, відсутня необхідна ефек(
тивність, прозорість і чіткість надан(
ня соціальних послуг на рівні місце(
вого самоврядування.

Крім того, особливістю сучасно(
го етапу розвитку країни є зростан(
ня регіональної диференціації в до(
ходах і рівні життя населення, що ус(
кладнюється нерівним, залежним від
місця проживання доступом грома(
дян до отримання гарантованих дер(
жавою мінімальних доходів. Дисба(
ланс соціальних витрат держави вик(
ликаний, перш за все, недосконалістю
системи міжбюджетних відносин,
відсутністю чіткого розмежування
повноважень, прав та відповідаль(
ності між найвищими органами дер(
жавної влади, регіональними органа(
ми державної влади і органами місце(
вого самоврядування. Таким чином,
ситуація в сфері доходів і рівня жит(
тя, що склалася в Україні за останні
роки, а також неадекватність наяв(
ним проблемам заходів сучасної соц(
іальної політики, вимагають уточнен(
ня механізму державної дії на сферу
розподільних відносин.

Розглядаючи трансфертну полі(
тику як один з безпосередніх держав(
них важелів підвищення доходів на(
селення, можна відзначити, що в рам(
ках її реалізації високу практичну
значущість має оцінка матеріального
стану різних прошарків і соціальних
груп населення, різних сімей, а також
споживчих ресурсів, необхідних для
забезпечення оптимального рівня
життя населення в Україні. В зв'язку
з цим актуальним є аналіз можливості
застосування нормативних спожив(
чих бюджетів як критерію, що визна(
чає об'єкти державної соціальної
політики, розміри мінімальних гро(
шових доходів, а також інструменту,
що збільшує адекватність розподілу
трансфертів по регіонах країни. Крім
того, система нормативних спожив(
чих бюджетів повинна відігравати
важливу роль під час проведення мо(
ніторингу, аналізу і прогнозування
структури населення по рівню до(
ходів.

Крім того, за роки формування та
становлення ринкових відносин украй
обмежені заходи держави із забезпе(
чення мінімально прийнятного рівня
життя незахищених верств населення,
практично не були реалізовані. Кри(

зову ситуацію з низкою невирішених
проблем щодо забезпечення зростан(
ня доходів і рівня життя населення
може істотно посилити фінансово(
економічна криза 2008 року.

Вирішення проблем формування
державної політики соціального за(
хисту населення в сучасних умовах
макроекономічної нестабільності по(
требує:

1. Розробки рекомендацій по вдос(
коналенню державного регулювання
соціальної сфери суспільства в умовах
ринкової системи господарювання
(темпів і способів ринкових перетво(
рень у соціальній сфері суспільства;
державної підтримки окремих пріори(
тетних напрямів та галузей соціальної
інфраструктури у вирішенні стратегі(
чних завдань в сфері транспортної си(
стеми, електро( і газопостачання, ме(
реж зв'язку, розширення темпів жит(
лово(комунального будівництва з на(
бором обов'язкових побутових по(
слуг, посилення агропромислової
інтеграції, використання передового
зарубіжного досвіду та ін.).

2. Аналізу системи соціального
захисту населення України, її еле(
ментів з виділенням установ соціаль(
ного захисту населення як інституту,
що виконує функції надання соці(
альної допомоги і соціального обслу(
говування.

3. Обгрунтування трактування
соціальної послуги як специфічного
різновиду товару, який обумовлений
особливостями соціально(економіч(
них відносин в системі установ со(
ціального захисту населення в умовах
формування ринку соціальних послуг
та подальшого вдосконалення дер(
жавного регулювання розвитку еко(
номічної бази установ соціального
захисту населення на принципах за(
лучення додаткових джерел фі(
нансування, стратегічного плануван(
ня і маркетингового управління.

4. Розробки та впровадження си(
стеми інформаційного забезпечення,
що характеризує структуру попиту і
пропозиції соціальних послуг, а та(
кож методики розподілу фінансових
ресурсів між установами соціально(
го захисту населення відповідно до
структури попиту і пропозиції нада(
них соціальних послуг.

5. Уточнення понятійного і катего(
ріального апарату економічної теорії
стосовно поняття "заощадження насе(
лення", розробки класифікації ощад(
них мотивів, форм і видів, а також чин(
ників заощаджень, моделі трансфор(
мації заощаджень в інвестиції.

6. Оцінки економічного потенці(
алу заощаджень населення України в
розрізі споживчого і інвестиційного
аспектів, розробки основних на(
прямів державної політики по актив(
ізації інвестиційного використання
заощаджень населення України, зок(
рема поліпшення умов розвитку зао(
щаджень, розвитку ощадних інстру(
ментів і інститутів.

7. Розробки моделі інституту га(
рантування банківських внесків, що
містить оцінку позитивних і негатив(
них чинників функціонування інсти(
туту, його цілі, детальну архітектуру,
а також механізм його реалізації, а

також концепції підвищення прозо(
рості кредитних організацій на основі
системи їх обов'язкової рейтингової
оцінки.

ВИСНОВКИ
Основною перешкодою еконо(

мічному зростанню як основи підви(
щення рівня життя населення України
є інвестиційний голод, тобто від(
сутність необхідних інвестицій в реаль(
ний сектор економіки. Однією з гло(
бальних проблем економічної політи(
ки України є пошук реальних джерел
інвестицій, а також створення необхі(
дних передумов для формування і ви(
користання інвестиційних ресурсів в
реальному секторі економіки. Проте
держава у пошуках реальних джерел
інвестицій не робить ставку на заощад(
ження населення. Існуюча державна
політика в цій сфері недостатня, щоб
розраховувати на активну притоку за(
ощаджень населення в реальний сектор
економіки.

Таким чином, результати дослід(
ження можуть бути використані на
міжгалузевому рівні в процесі форму(
вання і реалізації соціальної політики
держави.
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