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ВСТУП
Сьогодні комплекс проблем со�

ціального захисту населення України
розглядається крізь призму стану сус�
пільства, стану ринкових відносин,
коли нові реалії громадського та еко�
номічного життя замінюють старі та
віджилі. Особливістю цього періоду є
відставання розвитку нормативної
бази та стандартів правового регулю�
вання повсякденних потреб суспіль�
ства. Це відставання найбільш вразли�
ве у порівнянні з соціальними стандар�
тами (нормативами) Європейських
країн.

Саме тому правова система не зав�
жди демонструє готовність до швид�
шого запровадження та ефективного
регулювання нових процесів, у тому
числі в галузі соціального захисту на�
селення. В умовах відсутності адекват�
ного правового регулювання практи�
ки реформ вони, навіть у найкращому
випадку, здійснюються повільно, фор�
мально та безсистемно. Звідси виника�
ють і відповідні соціальні, економічні
та соціально�психологічні наслідки
реформування, комплекс питань, що
пов'язані із забезпеченням правового
та соціального захисту населення в
умовах здійснюваних перетворень.
Тому не дивно, що завдання ефектив�
ного розвитку галузей економіки та
соціальної сфери не завжди узгоджу�
ються з проблемами соціальної гар�
монії, адаптації населення, зокрема
його вразливих прошарків, до швидких
змін у житті, забезпечення гарантій
непрацездатній частині населення
(пенсіонери, інваліди, багатодітні сім'ї
тощо) [2, с. 92].
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У контексті основних проблем
соціального захисту населення на
різних інституціональних рівнях недо�
статньо уваги приділяється прак�
тичній реалізації теоретичних розро�
бок "компенсаційних" захисних ме�
ханізмів для суспільства, які допома�
гали б його громадянам адаптуватися
до специфічних умов формування но�
вих інститутів та інституціонального
середовища.

Визнання України як держави з
ринковою економікою накладає на неї
певні зобов'язання. В першу чергу
вони стосуються проблем, пов'язаних
із переосмисленням нової економічної
політики держави, яка має передбача�
ти максимальну мобілізацію всіх ре�
сурсів країни, сприяння розвитку гос�
подарської ініціативи і самодіяльності
населення, насамперед у формі мало�
го та середнього бізнесу, посилення
соціальної орієнтації в розвитку
підприємств, регіонів і економіки краї�
ни загалом. Ця довгострокова соціаль�
но орієнтована політика повинна бути
спрямована на зниження реального
рівня безробіття, посилення економі�
чної активності та мобільності насе�
лення, підвищення його доходів, рівня
добробуту, тобто покращення соц�
іального захисту населення. На базі
соціально орієнтованої економіки су�
часного типу передбачається набли�
ження рівня життя населення до се�
редніх європейських стандартів його
якості та показників людського роз�
витку [3, с. 8].

Актуальною залишається пробле�
ма економічної підтримки ефективно
працюючого національного товарови�

робника як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках. Її розв'язання
лежить у площині оптимізації подат�
кового навантаження, розширення
підтримки експортної діяльності в ме�
жах міжнародного правового поля,
використання потенціалу міжнарод�
ної організаційно�економічної інтег�
рації.

У державному регулюванні еконо�
міки ринкового типу велике значення
набувають економічні механізми, ва�
желі впливу і контролю з диференцій�
ованим підходом до державного і не�
державного (приватного) секторів
економіки, сфер розподілу і перероз�
поділу, обігу і споживання.

Разом із реформуванням системи
оплати праці, концепція якої під�
тримана державою, необхідно добива�
тися зниження економічної нерівності
шляхом запровадження гнучкої по�
даткової політики, раціональних соці�
альних трансферів, стимулювання ма�
лого і середнього бізнесу, захисту прав
дрібних акціонерів.

Оптимізація податкових ставок,
зменшення кількості видів податків і
зборів з одночасним розширенням бази
оподаткування та упорядкуванням
встановлених пільг щодо прибуткового
податку з громадян для всіх груп плат�
ників сприяють пожвавленню вироб�
ництва, зменшенню навантаження на
фінансову систему держави в частині
розрахунків із населенням за соціальни�
ми програмами, які мають бути адрес�
ними. Тому важливим є зміцнення дохі�
дної бази бюджетів усіх рівнів, яке по�
винно привести до розуміння, переос�
мислити і найскоріше прийняти Подат�
ковий кодекс України, який, на думку
фахівців, дозволить збільшити доходи
населення, стабілізувати вітчизняне по�
даткове законодавство та адаптувати
його до європейського правового поля.

Першочерговою проблемою у
контексті соціального захисту насе�
лення є запровадження повномасш�
табної реформи пенсійної системи,
яка повинна здійснюватися за трьома
рівнями: солідарної системи пенсійних
виплат (перший рівень), системи нако�
пичувальних індивідуальних пенсій�
них рахунків у рамках загальнообов'�
язкового державного пенсійного стра�
хування (другий рівень) та системи не�
державного пенсійного страхування,
яка забезпечуватиме виплату додатко�
вої пенсії за рахунок добровільних
пенсійних внесків громадян (третій
рівень).

Порядок функціонування першо�
го та другого рівнів системи пенсійно�
го забезпечення, а також механізм пе�
реходу до обов'язкової накопичуваль�
ної системи визначені у Законі про за�
гальнообов'язкове державне пенсійне
страхування [5].

Для удосконалення системи, вирі�
шення проблем і завдань соціального
захисту інвалідів важливим є прийнят�
тя нової редакції Закону України "Про
основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні", який створить відповідну
нормативно�правову базу соціального
захисту інвалідів, сформує ефективний
організаційно�фінансовий механізм
його забезпечення [7].

Важливою проблемою у контексті
соціального захисту населення є роз�
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виток гуманітарної сфери, зокрема ос�
віти, науки, охорони здоров'я, культу�
ри, фізичної культури і спорту, відпо�
чинку і туризму.

Забезпечення соціальної злагоди в
країні безпосередньо пов'язане з вир�
ішенням державою найгостріших про�
блем суспільства — зайнятості насе�
лення й підвищення рівня його життя.
Зайнятість населення має бути гаран�
том у забезпеченні кожним працівни�
ком свого добробуту відповідного до
трудового вкладу знань і здібностей.

Юридичною формою, що визначає
гарантію зайнятості, є тип та три�
валість трудового контракту між пра�
цівником і підприємством. За даними
Держкомстата України за період
2002—2006 років, частка зайнятих, що
працюють на постійній основі, склала
87,5% опитаних, що є найвищим показ�
ником за останні роки (2002 рік —
84,3%, 2003 рік — 85,0%, 2004 рік —
80,3%). Поряд з цим частка зайнятих,
які працюють на основі усної домовле�
ності без встановленого строку, скла�
ла 3,3% респондентів, а частка зайня�
тих, які працюють за контрактом з
певним встановленим стоком, — 3,4%.
Отримані дані свідчать про досить ста�
більну ситуацію у відносинах робото�
давця і працівника. Це, в першу чергу.
має вплинути на збільшення продук�
тивності праці та трудової захище�
ності зайнятих [1, с. 28—29].

Серйозною соціально�економіч�
ною проблемою, від вирішення якої
залежить стан соціального захисту на�
селення, є зростання рівня безробіт�
тя, що загрожує несприятливими соц�
іальними наслідками. Аналіз свідчить,
що сьогодні збільшується чисельність
населення, яке протягом тривалого
часу не мало роботи. Подовження
термінів безробіття є дуже небезпеч�
ним соціально�економічним процесом,
який свідчить про тенденцію його пе�
реходу в застійну форму. Звісно, це
негативно впливає на потенційний
професійно�кваліфікаційний рівень
безробітних, тому що допустимий
термін пошуку роботи, коли ще не по�
чалася втрата кваліфікації, навичок та
звичок працювати, становить 3 місяці.

Прикро, що вагомий внесок у фор�
мування безробіття в Україні здійснює
прихована форма, тобто небажання та
неможливість значної частини реаль�
но безробітних осіб працездатного
віку реєструватися в службах зайня�
тості. Саме цим пояснюється різниця
між рівнем зареєстрованого безробі�
ття ( у 2005 р. —3,1%) та рівнем безро�
біття за методологією МОП (7,2%).
Тому спробуємо з'ясувати динаміку
основних причин безробіття [1, с. 27].

Найбільш важливим фактором на
сучасному етапі реформування еконо�
міки є підвищення ефективності уп�
равління зайнятістю населення через
вдосконалення адміністративно�пра�
вових і соціально�економічних ме�
ханізмів. Це, насамперед, розробка
нових та доповнення існуючих законо�
давчих актів про працю, визначення
компетенції органів державного уп�
равління різних рівнів у здійсненні
політики зайнятості населення.  Це і
включення нових економічних ме�
ханізмів, спрямованих на створення
матеріальних умов для функціонуван�

ня державних гарантій у сфері зайня�
тості населення, таких як цільове
фінансування, пільгове кредитування
та надання додаткових пільг суб'єктам
господарювання, що забезпечують
розширення масштабів виробництва,
створення нових робочих місць, підви�
щення зайнятості населення [4, с. 95].

Доходи населення — один з най�
важливіших показників, що характери�
зує рівень економічного і соціального
стану та захищеності суспільства.
Аналіз законодавчої бази з цієї пробле�
ми підтверджує той факт, що працівни�
кам та членам їх сімей гарантовано пра�
во на отримання достатнього мінімаль�
ного доходу як на сьогоднішній день, так
і в майбутньому для задоволення мате�
ріальних потреб, доступу до якісної ос�
віти, медичних послуг та відпочинку, що
забезпечує нормальну життєдіяльність
та можливості розвитку людини.

Аналіз економічних проблем, по�
в'язаних зі своєчасними виплатами за�
робітної плати, свідчить, що заробітна
плата, як і раніше, не заробляється, а
нараховується в номіналі. Отже, заро�
бітна платня як основна складова тру�
дових доходів в Україні не завжди ви�
конує свої функції, оскільки зали�
шається вкрай низькою, її міжгалузе�
ва та міжрегіональна диференціація —
надто помітною, а міжкваліфікаційні
розбіжності надмірні в галузях з висо�
кою оплатою праці і такі, що межують
із зрівнялівкою у галузях з низькою
заробітною платою [9, с. 41].

В свою чергу, низький рівень тру�
дових доходів та їх невиправдана ди�
ференціація і суперечлива структура
неминуче призводять до кризи моти�
вації трудової діяльності, наслідком
чого стає невисока трудова активність,
неповне використання трудового по�
тенціалу, зниження ролі праці та її
повне або часткове виключення з пе�
реліку основних життєвих цінностей
економічно активної людини.

Вивільнення значної кількості ро�
бітників і службовців загострює дві
проблеми. По�перше, це їх фінансове
забезпечення, по�друге, своєчасне
здійснення професійної перепідготов�
ки незайнятого населення.

Існуючі проблеми дають підстави
стверджувати про недостатню увагу з
боку міністерств та установ з підготов�
ки кадрів усіх рівнів відповідно до
існуючих і перспективних потреб рин�
кової економіки. Вказане полягає в не�
високому рівні керованості цими про�
цесами. Майже відсутній механізм ви�
переджальної професійної підготовки
й перепідготовки працівників, що зна�
ходяться під ризиком скорочення. Цей
вагомий важіль може значно пом'як�
шити проблеми зайнятості, скорочен�
ня безробіття.

Перехід до ринкової економіки ви�
суває на перше місце проблему фор�
мування "середнього класу". Саме се�
редній клас є головною рушійною си�
лою розвитку ринкової економіки у
моделі соціально орієнтованої перебу�
дови держави і важливим чинником
стабільності. Разом з тим, на сучасно�
му етапі соціальна структура украї�
нського суспільства під впливом еко�
номічних реформ змінюється, але все
ще характеризується крайньою не�
стійкістю, спостерігається процес по�

ляризації доходів та розшарування
суспільства. Проте, для подальшого
економічного розвитку та соціальної
стабільності обов'язковою складовою
має бути формування нової соціальної
групи, а саме — середнього класу.

Тому на сьогодні завданням зако�
нодавчої та виконавчої влади є більш
глибоке врахування інтересів та по�
треб цих верств населення, сприяння
тим сферам економічної діяльності,
які спроможні забезпечити їх пере�
міщення до середнього класу. Це мож�
на зробити тільки за цільової і напо�
легливої підтримки держави. В Євро�
пейських країнах така підтримка
здійснюється за допомогою так званих
інкубаторів, тобто центрів, які сприя�
ють розвитку середнього класу.

Становлення останнього дасть
змогу Україні набути головних ознак
відкритого демократичного суспіль�
ства із соціально орієнтованою ринко�
вою економікою. До цих ознак відно�
сяться наступні:

— домінування активної життєвої
позиції громадян — прагнення само�
стійно забезпечувати добробут собі та
своїй родині, дбати про майбутнє, зок�
рема про старість;

— наявність внутрішніх джерел
інвестування — населення не проїдає
миттєво всі зароблені кошти, а інвес�
тує значну їх частину в бізнес, житло,
освіту тощо;

— високий платоспроможний по�
пит населення і відповідно масштаб�
ний внутрішній ринок — попит пород�
жує пропозицію, тобто спричиняє до
економічного зростання, збільшення
зайнятості тощо;

— демократичні принципи управ�
ління, зокрема постійне звітування
владних структур — середній клас,
який має належний рівень освіти,
відзначається обізнаністю у своїх пра�
вах і прагненням їх обстоювати у виз�
начених законодавством межах [8].

Становлення середнього класу
дасть змогу подолати ще одну суттєву
проблему. Очевидно, що за значних
масштабів бідності, а саме такі утво�
рилися в Україні, неодмінно виникає
замкнене коло: низький рівень доходів
— низька купівельна спроможність
населення — низький попит на товари
та послуги — скорочення внутрішнь�
ого ринку. Розірвати це коло без серй�
озного збільшення доходів населення
практично неможливо [9, с. 41].

Стратегічною проблемою економ�
ічної політики в умовах формування
соціально орієнтованого ринку є ста�
новлення та розвиток малого бізнесу,
як і підприємництва в цілому. Відпові�
дно недооцінка ролі та місця малого
підприємництва, ігнорування його
економічного і соціального потенціа�
лу можуть набути характеру страте�
гічного прорахунку.

Оцінка чинного законодавства та
нормативно�правової бази у галузі
підприємницької діяльності вказує на
значну правову несталість деяких до�
кументів, що регламентують різні пи�
тання роботи суб'єктів малого та се�
реднього бізнесу, а також відсутність
надійного механізму її виконання.
Деякі законодавчі акти мають зворот�
ну силу, що не сприяє стабільності
правових меж діяльності підприємств
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малого і середнього бізнесу. Сьогодні
більшість фахівців, експертів, право�
знавців вважають, що потрібна доко�
рінна переробка законопроекту "Про
державну підтримку малого підприє�
мництва", а більша половина — висту�
пає за необхідність внесення до нього
часткових змін.

Недосконалість чинного законо�
давства з питань розвитку підпри�
ємницької діяльності зумовлює збіль�
шення підприємницьких ризиків. За
цим показником Україна посідає 126
місце у рейтингу окремих країн світу.
Проте зростання ролі підприємців у
економічному житті нашого суспіль�
ства породжує значні проблеми сто�
совно захисту їх прав.

Важливою проблемою соціального
захисту населення на всіх рівнях дер�
жавного управління є недосконалість
існуючої системи соціального страху�
вання, що зумовлена, насамперед,
відсутністю законодавчо встановленої
прямої залежності між страховими
внесками та виплатами з них, функціо�
нуванням переважно державної систе�
ми соціального страхування. Згідно з
Законом України "Про загальнообов'�
язкове державне соціальне страхуван�
ня"[6] має бути здійснений перероз�
поділ відповідальності за соціальне за�
безпечення громадян між державою,
роботодавцями та працівниками. В цьо�
му напрямі першочерговим завданням
у сфері соціального страхування є
прийняття нових законів України з ок�
ремих видів загальнообов'язкового
державного соціального страхування,
створення сучасної нормативно�право�
вої бази, яка б визначала їх правові,
економічні та організаційні засади, та
відповідної системи управління соц�
іальним страхуванням.

Важливою проблемою регіональ�
ної соціальної політики є розробка і
запровадження єдиних мінімальних
соціальних стандартів соціального за�
хисту населення незалежно від еконо�
мічних можливостей регіонів.

З посиленням відповідальності регі�
онів за стан соціального розвитку необ�
хідним стає удосконалення фінансово�
го забезпечення здійснення регіональ�
них соціальних заходів (стимулювання
інвестиційної діяльності, формування
регіонального соціального бюджету,
підтримка підприємництва тощо).

Однією з першочергових проблем
соціального захисту є реформування
системи соціального обслуговування
та надання допомоги малозабезпече�
ним верствам населення. Воно має
спрямовуватися на розроблення но�
вих механізмів реалізації чинних зако�
нодавчих актів з питань соціальної
політики, послідовне здійснення за�
ходів щодо розвитку та зміцнення си�
стеми соціального захисту, вдоскона�
лення механізму фінансування надан�
ня державної соціальної допомоги, що
забезпечить гарантований рівень соці�
ального захисту малозабезпечених
прошарків населення.

Виходячи з цілої низки сучасних
проблем соціального захисту, голов�
ною метою соціальної політики є за�
безпечення гідного рівня життя як
працюючого, так і непрацюючого на�
селення. Вона може бути реалізована
шляхом забезпечення максимального

позитивного впливу національної си�
стеми соціального захисту та поперед�
ження її негативних наслідків. Осно�
вою управління цими процесами є на�
явність прогнозних розрахунків соц�
іальних витрат у відповідності із вста�
новленими державою пільгами та га�
рантіями, збалансованими з їх фінан�
совим забезпеченням.

У цьому зв'язку дуже важливою
проблемою соціального захисту насе�
лення є прогнозування соціальних
витрат, яке передбачає визначення на
перспективу тенденцій створення
сприятливих умов для поліпшення
добробуту громадян, які у відповід�
ності з чинним законодавством мають
потребу в державній підтримці. Це дає
можливість здійснювати загальний
аналіз зворотних зв'язків між соціаль�
ним сектором та економікою, врахо�
вувати зміни у законодавчо�правово�
му полі, розглядати вплив різних сце�
наріїв розвитку економіки, характери�
зувати потребу в коштах, призначених
для компенсації соціальних витрат,
виходячи з економічних перспектив та
життєвих реалій, як тенденцію розвит�
ку соціального захисту населення у
даний період. На цій основі можна
створити сценарій майбутнього роз�
витку соціальної сфери та мати клю�
чову інформацію для планування соц�
іальної політики, враховувати їх при
розробці консолідованого бюджету
України та окремих регіонів.

Тому, на нашу думку, важливою
проблемою соціального захисту насе�
лення є гармонізація управління всією
соціально�економічною сферою, тоб�
то забезпечення адекватності та зба�
лансованості роботи всіх її структур�
них елементів на основі використання
системних методів формування та ре�
алізації політики в галузі економіки.
Сьогодні якість управління визначає
якість життя.

Виходячи з пріоритетних націо�
нальних інтересів і завдань соціальної
політики, найважливішою проблемою
для держави є створення громадянсь�
кого суспільства. Для цього потрібно
мати відповідне законодавство, яке за�
хищає права громадян і громадських
організацій. Державним органам влади
треба забезпечити здійснення ефектив�
ного контролю виконання зобов'язань
стосовно соціальних гарантій, форму�
вання у суспільстві механізму циві�
лізованого захисту наданих прав і сво�
бод. Вказане потребує змістовної про�
грами дій представників усіх гілок вла�
ди, громадських об'єднань, засобів ма�
сової інформації, кожної людини,
спрямованих на забезпечення добробу�
ту та гідного рівня життя, який існує у
передових країнах світу.

ВИСНОВКИ
В Україні поки що не створено умов

для формування середнього класу.
Його частка в українському суспільстві
оцінюється, за різними даними, від 10%
до 15%. Причому ці оцінки здебільшо�
го включають лише майновий пара�
метр. Проте саме середній клас в де�
мократичних країнах, який складає від
60% населення цих країн, виступає га�
рантом соціальної стабільності, носієм
державної ідеології та опорою демок�
ратичних перетворень в суспільстві.

Базовою передумовою практичної
реалізації Україною Європейського
вибору, що передбачає забезпечення
реальної демократії, піднесення еко�
номіки, побудованої на ринкових за�
садах, реалізацію прав і свобод люди�
ни, є, насамперед, досягнення нашою
державною європейських стандартів у
соціальній сфері. Але цей курс поки
що не підкріплений практичними ре�
зультатами. Зокрема, підписання Ук�
раїною Європейської Соціальної
Хартії ставить завдання щодо якнайс�
корішого вдосконалення чинного за�
конодавства України у частині вста�
новлення низки соціальних гарантій.

Водночас беззастережний підхід
до ратифікації може призвести до не�
виконання зобов'язань, наслідком
чого будуть знову�таки санкції. Про�
те зрозуміло, що для вирішення цього
завдання замало прийняття відповід�
ної нормативно�правової бази. Необ�
хідно вжити комплексних заходів,
спрямованих на практичну реалізацію
довгострокових стратегічних перспек�
тив державної політики щодо докорі�
нної зміни підходів до виконання дер�
жавою своїх зобов'язань у соціальній
сфері, збалансування соціальних про�
порцій забезпечення життєдіяльності
особи та держави на рівні сучасних
вимог сталого розвитку, інтегрування
соціальної сфери у національну еко�
номіку, побудовану на ринкових прин�
ципах.
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