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АНОТАЦІЯ 

 

Омеляненко Д.О. «Державна політика соціального захисту 

економічно активного населення в Україні». 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.  

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування». 

Метою роботи є обгpунтування напрямів формування та 

удосконалення механізмів реалізації державної політики соціального захисту 

економічно активного населення в Україні. 

Для реалізації мети роботи поставлені такі основні завдання: 

– дослідити науково-теоретичні підходи та еволюцію наукових 

поглядів щодо ролі держави у реалізації механізмів соціального захисту 

економічно активного населення; 

– обґрунтувати та визначити особливості механізмів соціального 

захисту економічно активного населення; 

– узагальнити світовий досвід, визначити моделі та механізми 

реалізації державної політики соціального захисту населення в різних 

країнах; 

– здійснити оцінку рівня зайнятості, безробіття та соціального захисту 

економічно активного населення України; 

– обґрунтувати концептуальні підходи до формування стратегії та 

механізмів реалізації державної політики соціального захисту економічно 

активного населення в Україні; 

– визначити напрямки вдосконалення державної політики соціального 

захисту економічно активного населення. 

Об'єктом дослідження є державна політика соціального захисту 

економічно активного населення. 

Предметом дослідження є механізми реалізації державної політики 

соціального захисту економічно активного населення в Україні. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Становлення та розвиток в Україні сучасної 

економічної системи, яка ґрунтується на ринкових засадах, безпосередньо 

пов’язані з необхідністю реформування соціальної політики. Перед державою 

постало важливе завдання визначення ефективних шляхів розв’язання 

суперечностей у сфері соціальної політики. Результатом економічних 

перетворень став демонтаж механізмів державного патерналізму і підтримки 

соціального балансу, звичних соціальних благ та ліквідація системи соціальних 

гарантій, побудова недосконалої нової системи соціального захисту населення. 

Як наслідок, посилилася соціальна напруга в суспільстві, особливо серед 

економічно активного населення. Тому особливої гостроти набуває 

необхідність формування цілісної, скоординованої та ефективної державної 

політики соціального захисту економічно активного населення, яка сприяли б 

вирішенню існуючих соціальних проблем. 

Теоретико-методичні та прикладні аспекти проблеми соціального захисту 

населення, функціонування ринку праці, питання формування та реалізації 

державної соціальної політики в сучасних умовах залишаються в центрі 

постійного наукового інтересу вчених, серед яких: В. Бідак, Д. Богиня, Л. 

Головко, С. Гончарова, М. Диба, Л. Дідківська, О. Іванова, А. Колот, Е. 

Лібанова, В. Лукашевич, В. Макаренко, С. Мельник, В. Міненко, О. Палій, В. 

Петюх, В. Прокопенко, С. Сіденко, О. Скомарохова, В. Скуратівський, В. 

Собченко, М. Федорова, Ф. Хміль, П. Шевчук, І. Ярошенко та ін. 

Актуальність зазначених вище проблем, а також зростаюча теоретична і 

практична значущість формування механізмів соціального захисту економічно 

активного населення, необхідність осмислення взаємозв`язку тенденцій 

розвитку систем соціального захисту в Україні і зарубіжних країнах визначили 

вибір теми магістерської роботи. 

Метою роботи є обгpунтування напрямів формування та удосконалення 

механізмів реалізації державної політики соціального захисту економічно 
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активного населення в Україні. 

Для реалізації мети роботи поставлені такі основні завдання: 

– дослідити науково-теоретичні підходи та еволюцію наукових поглядів 

щодо ролі держави у реалізації механізмів соціального захисту економічно 

активного населення; 

– обґрунтувати та визначити особливості механізмів соціального захисту 

економічно активного населення; 

– узагальнити світовий досвід, визначити моделі та механізми реалізації 

державної політики соціального захисту населення в різних країнах; 

– здійснити оцінку рівня зайнятості, безробіття та соціального захисту 

економічно активного населення України; 

– обґрунтувати концептуальні підходи до формування стратегії та 

механізмів реалізації державної політики соціального захисту економічно 

активного населення в Україні; 

– визначити напрямки вдосконалення державної політики соціального 

захисту економічно активного населення. 

Об'єктом дослідження є державна політика соціального захисту 

економічно активного населення. 

Предметом дослідження є механізми реалізації державної політики 

соціального захисту економічно активного населення в Україні. 

Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження слугують 

фундаментальні положення економічної теорії та теорії державного управління, 

інших гуманітарних та соціальних наук, а також наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених з питань теоретико-методичного забезпечення державної 

політики соціального захисту економічно активного населення. 

Інформаційними джерелами дослідження стали закони України, укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-

правові документи міністерств та відомств, програмні документи державних 

органів України, офіційні матеріали Державної служби статистики України, 

монографії та статті вітчизняних і зарубіжних авторів, особисті дослідження 
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автора. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

обґрунтуванні науково-практичних засад щодо напрямків удосконалення 

механізмів реалізації державної політики соціального захисту економічно 

активного населення в Україні. 

Новизна наукових результатів конкретизується в наступних положеннях: 

удосконалено: 

– теоретико-методичні підходи щодо визначення моделей реалізації 

державної політики соціального захисту економічно активного населення в 

різних країнах, що дозволило дійти висновку, що трансформація механізмів 

державної політики соціального захисту економічно активного населення в 

Україні має відбуватись з урахуванням певних елементів як консервативної 

(корпоративної) моделі, так і соціал-демократичної (солідарної) моделі; 

дістало подальший розвиток: 

– обґрунтування напрямів удосконалення механізмів реалізації державної 

політики соціального захисту економічно активного населення, які 

передбачають проведення соціальної експертизи державних управлінських 

рішень щодо їх впливу на рівень життя населення та динаміку соціальної 

напруженості в суспільстві, створення інституцій державного управління 

соціальним захистом економічно активного населення, підвищення рівня 

соціальних стандартів та гарантій для населення, удосконалення оподаткування 

доходів економічно активного населення. 

У першому розділі роботи розглянуто теоретичну базу досліджень та 

методичне забезпечення державної політики соціального захисту економічно 

активного населення; узагальнено зарубіжний досвід державної політики 

соціального захисту економічно активного населення. 

У другому розділі роботи здійснено аналіз сучасного стану та 

результативність державної політики соціального захисту економічно 

активного населення; розглянуто проблеми та суперечності державної політики 

соціального захисту економічно активного населення в Україні. 



9 
 

У третьому розділі роботи обґрунтовано концептуальні підходи до 

формування та реалізації державної політики соціального захисту економічно 

активного населення; розроблені пропозиції щодо напрямів удосконалення 

механізмів реалізації державної політики соціального захисту економічно 

активного населення в Україні в сучасних умовах.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в поглибленні та 

доповненні існуючих знань, теоретичних підходів щодо обгpунтування 

напрямів удосконалення державної політики соціального захисту економічно 

активного населення в Україні в сучасних умовах.  

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування для 

подальшого удосконалення механізму реалізації державної політики 

соціального захисту економічно активного населення в Україні.  
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РОЗДІЛ I 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ 

 

1.1. Наукові концепції щодо ролі держави у питаннях соціального 

захисту економічно активного населення 

 

У комплексі існуючих проблем розвитку сучасного суспільства 

особливого значення набуває вирішення завдань відтворення та розвитку 

людського потенціалу, що передбачає формування надійної системи 

соціального захисту населення. В сучасних умовах глобальної фінансово-

економічної кризи в усьому світі посилюється соціальна напруга в суспільстві, 

особливо серед економічно активного населення. Подальша трансформація 

світової економіки, поглиблення соціального розшарування працюючого 

населення вимагає подальшого теоретичного осмислення та опрацювання 

існуючих наукових поглядів та концепцій щодо ролі держави у соціальному 

захисті економічно активного населення та визначення можливих напрямків 

його розвитку в умовах сучасної глобалізації. 

Історія становлення державної системи соціального захисту населення 

свідчить про те, що спочатку соціальним забезпеченням немічних, хворих і 

старих людей займались економічно активні члени сім’ї, а також інституція, до 

якої належав індивід (церква, цех, селянська громада, чернечий орден тощо). В 

той же час соціальний захист економічно активного населення з боку держави 

був відсутній [17]. 

Проведений аналіз існуючих наукових праць з проблем соціального 

захисту населення та вивчення історичних етапів розвитку світової економіки 

дозволило автору систематизувати їх у часовому та просторовому вимірі і 

виділити чотири етапи в дослідженні та формуванні державної політики 

соцзахисту економічно активного населення. Розглянемо їх докладніше. 

І етап (ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) – формування теоретичних засад 
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та зародження наукової термінології соціального захисту економічно активного 

населення в період становлення класичної політекономії. В цей час 

відбувається формування капіталістичних відносин на Заході. Актуальними 

суспільними проблемами раннього етапу дослідження проблеми соціального 

захисту економічно активного населення стосувались розгляду таких питань, як 

достатність розміру отримуваної заробітної плати, державної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, чинники зростання добробуту нації тощо. 

Такі вчені, як А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. Ст. Міль, У. Петті та ін. намагалися 

встановити залежність між рівнем отримуваної заробітної плати і задоволенням 

потреб працівника; пояснити причини відмінностей у рівні отримуваного 

доходу та чинники, що впливають на зростання заробітної плати найманого 

працівника. 

Перший теоретик економічного лібералізму А. Сміт, фактично 

сформулював необхідність солідарності, – принцип, який до сьогодні є одним з 

провідних постулатів соціального ринкового господарства і важливою 

складовою соціального захисту економічно активного населення. 

Рікардо Д. в праці «Початок політичної економії та оподаткування» 

розглядав питання розміру заробітної плати та її достатності для задоволення 

потреб робітників. «Природною ціною праці є та, яка необхідна, щоб робітники 

мали можливість існувати та продовжувати свій рід без збільшення чи 

зменшення його кількості». Були підняті питання реальної та номінальної 

заробітної плати: «Здатність робітника утримувати себе та сім’ю … залежить не 

від кількості грошей, які він отримує у вигляді заробітної плати, а від кількості 

їжі, предметів життєвої необхідності та комфорту, що стали для нього вкрай 

необхідними в силу звикання, які можна придбати за ці гроші» [2]. 

У. Петті у «Трактаті про податки та збори» з’ясовував ефективність 

системи соціального забезпечення та її вплив на рівень життя населення. Він 

визначив роль держави за ринкової економіки та необхідність адресної 

допомоги, щоб виключити зловживання з боку населення й утриманство: 

«…коли всі безпорадні та немічні люди будуть … забезпечені, а ледарі та злодії 
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приборкані та покарані…, ми знайдемо зрештою певне постійне заняття для 

решти людей, що цього потребують, які, працюючи відповідно до існуючих 

правил, можуть вимагати достатньої кількості їжі та одягу» [2]. 

Таким чином, в ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. система соціального 

захисту формувалась на принципах індивідуалізму, свободи індивідууму й 

відповідальності за свої вчинки - панівної філософії того часу. Система 

соціального захисту на той час не запобігала нужді й не виводила з неї, 

надаючи лише мінімальну підтримку людям, які перебували у важкій життєвій 

ситуації і майже відсутньою була підтримка держави щодо економічно 

активного населення. 

Подальший розвиток суспільного виробництва істотно змінює уявлення 

про взаємозв'язок економічних і соціальних процесів. Розпочинається ІІ етап 

формування державної політики щодо системи соціального захисту економічно 

активного населення (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.), який 

пов’язаний з бурхливим розвитком промисловості і створенням великих 

підприємств найманої праці. 

В економічній теорії формується і одержує розвиток концепція соціально 

орієнтованої ринкової економіки, перші підходи до якої її творці вбачали ще в 

навчанні Арістотеля, який стверджував, що людина – не тільки індивід, але і 

суспільна істота. Крім того, ще А. Сміт не раз підкреслював, що окрема 

«економічна людина», переслідуючи приватні інтереси, діє, в остаточному 

рахунку, на користь суспільства [2].  

За нових економічних умов на зміну старій доктрині соціального захисту, 

що ґрунтувалася на принципах самодопомоги, сімейного забезпечення та 

доброчинності, почала формуватися нова, що декларувала відповідальність 

суспільства загалом за добробут його членів.  

Наприкінці ХІХ ст. у багатьох європейських країнах існували добровільні 

системи колективного захисту безробітних, перестарілих, удів і сиріт. Роль 

державної влади, яка ще дотримувалася переважно принципів лібералізму та 

індивідуалізму, полягала в законодавчому оформленні існуючих організацій і 
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наданні певних видів гарантій та допомоги державним службовцям і окремим 

групам робітників, професії яких пов'язані з підвищеним ризиком. 

Засновником системи державного соціального забезпечення вважається 

німецький канцлер Отто фон Бісмарк. Саме в Німеччині, з одного боку, 

найбільше розвинулись ідеї соціал-демократії, а з іншого боку, згідно з 

політикою канцлера Бісмарка, вперше було запроваджено певні соціальні 

амортизатори на противагу робітничому рухові. Класові вимоги соціалістів 

другої половини XIX – початку XX ст. були направлені на захист інтересів 

робітників як соціально не захищеного класу. Саме за часів О. Бісмарка було 

запроваджено систему соціального страхування для працівників промисловості 

до якої входили допомога через хворобу (1883 р.), у зв'язку з нещасним 

випадком на виробництві (1884 р.), по інвалідності та старості (1889 р.). 

З'являються і відповідні соціальні інститути: в 1872 р. створюється «Союз 

соціальної політики» [17].  

Парето В. у праці «Підручник політичної економії» (видання 1906 р.) на 

основі аналізу статистичних даних вивів закон розподілу доходів («закон 

Парето»), який виражає залежність між величиною доходу та кількістю його 

отримувачів, засновану на розподілі здібностей людей. Проблему бідності він 

вбачав передусім у недостатності виробництва. Найкращий спосіб поліпшити 

становище бідних верств населення – зробити так, щоб багатство зростало 

швидшими темпами, ніж кількість населення [12]. 

Поняття ефективності, або оптимальності Парето — одна з ключових ідей 

сучасної економіки — свідчить, що «підвищенням добробуту» може бути 

названий лише така зміна, яка нікого не збіднює. Перерозподіл благ від багатих 

до бідняків не є оптимальним за Парето, тому що воно за визначенням залишає 

когось в програші. Але, як вважав А. Сіна, «суспільство може бути 

оптимальним за Парето, проте абсолютно огидним» [53].  

А. Маршалл аналізував поведінку працівника як раціонального суб’єкта, 

який оцінює свою участь у виробництві через зіставлення доходів і витрат. 

Пропозицію праці дослідник пояснював як демографічними факторами, так і 
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суб’єктивними оцінками важкості праці, а попит на робочу силу - законами 

спадної корисності та спадної продуктивності [10]. 

А. Пігу розвинув неокласичні ідеї та створив економічну теорію 

добробуту. Вчений наголошував на тому, що поняття індивідуального 

добробуту включає такі показники якості життя, як умови довкілля, праці та 

відпочинку, доступність освіти, громадський порядок, медичне обслуговування 

тощо. Економічний добробут суспільства дослідник обумовлював розміром 

національного дивіденду (частка матеріального доходу, що може бути 

виражена в грошах) і способом його розподілу між членами суспільства [13].  

Отже, на ІІ етапі формування системи соціального захисту економічно 

активного населення (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.) соціальне 

забезпечення поступово переходить до рук держави, яка заходами соціального 

законодавства втручається в економічні відносини й вимагає від роботодавців 

соціальної охорони робітників і службовців на випадок хвороби, інвалідності, 

старості тощо. 

ІІІ етап формування державної політики соціального захисту економічно 

активного населення (початок ХХ ст. – кінець 70-х років ХХ ст.) 

характеризується пом’якшенням антагонізмів та гармонізації інтересів різних 

суспільних верств населення, практичній реалізації механізмів обмеження 

невиправданого рівня диференціації доходів та подолання бідності серед 

економічно активного населення. 

Глибока економічна криза 30-х років ХХ ст. у країнах Заходу, яка 

засвідчила недосконалість тогочасних соціальних програм, прискорила процес 

усвідомлення суспільством відповідальності за своїх членів, в першу чергу за 

тих, які створюють національне багатство. 

Держава відповідними законодавчими актами створила гарантії 

соціального захисту трудящих та їхніх сімей. Крім того, вона взяла на себе не 

лише управління охороною здоров'я та освітою, контроль за соціальним 

страхуванням і соціальним забезпеченням, а й певні фінансові зобов'язання 

щодо соціального забезпечення інвалідів, безробітних і людей похилого віку. 
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У 20-30-ті рр. ХХ ст. було прийнято низку конвенцій, які врегульовували 

питання соціального страхування. Особливу увагу було приділено нещасним 

випадкам на виробництві та професійним захворюванням. У роки Другої 

світової війни розширилося міжнародне співробітництво з питань забезпечення 

соціальних гарантій трудящим. Зокрема, було опубліковано такі документи, як 

Атлантична хартія (1941 р.) і Філадельфійська декларація МОП (1944 р.).  

Концепція соціально орієнтованої ринкової економіки виникла і 

розвивалася в тісній взаємодії з концепцією «держави загального добробуту». 

Розквіт концепції держави загального добробуту припав на середину ХХ в. і 

багато в чому обумовлений успіхами науки, техніки і виробництва в 

розвинутих країнах Заходу.  

В теоретичному плані концепція держави загального добробуту спиралася 

на теорію англійського економіста Дж. Кейнса, що обґрунтував необхідність 

активного втручання держави в економічне життя суспільства. При цьому 

прихильники концепції держави загального добробуту пов'язують свої надії з 

перспективами розвитку змішаної економіки, поєднанням її приватного і 

державного секторів. 

Держава добробуту в західних країнах досягла свого розквіту в 

післявоєнний період, відмітною особливістю якого була наявність могутнього 

робочого руху, а також наявність «традиційних верств» виборців — численного 

робочого класу, що голосував за ліві партії. Саме ці обставини сприяли тому, 

що на виборах, як правило, перемагали соціал-демократи. Ліві уряди володіли 

реальною можливістю проводити таку політику, яка створювала умови для 

зростання економіки, підвищення її ефективності і в той же час забезпечувала 

відносно справедливий розподіл результатів процвітання між підприємцями і 

найманими працівниками. Наймані працівники отримали повну зайнятість і 

соціальні гарантії. Прибутки підприємців безперервно збільшувалися, 

економіка бурхливо розвивалася, продуктивність праці зростала, заробітна 

плата регулювалася колективними угодами профспілок і роботодавців [7]. 

Протягом більш ніж двадцятирічного періоду (з кінця Другої світової 
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війни і до кінця 1960-х років) в розвинутих країнах існувала пряма залежність 

між економічним зростанням і повною зайнятістю. Кейнсіанська політика 

управління попитом сприяла швидкому накопиченню капіталу через систему 

перерозподілу доходів. Така політика, стимулюючи попит на національні 

товари, створювала умови для підвищення прибутків виробників, забезпечувала 

високу зайнятість і високий рівень захисту економічно активного населення. 

До визначних дослідників третього етапу формування державної системи 

соціального захисту економічно активного населення також можна віднести П. 

Самуельсона, М. Фрідмена, Дугласа М. Кліффорда Хью, Й. Дрешера та ін. 

ІV етап формування системи соціального захисту економічно активного 

населення (кінець 70 – х років ХХ ст. – до теперішнього часу) характеризується 

серйозними проблемами соціального захисту економічно активного населення, 

пов’язаними з падінням темпів зростання економіки, демографічним фактором 

та світовою фінансово-економічною кризою.  

Так, в кінці 1970-х років розвинуті країни зіткнулися з такими серйозними 

економічними проблемами, як різке зниження продуктивності праці, 

економічна стагнація, високий рівень інфляції. Широкі соціальні гарантії, що 

надавалися державою добробуту своїм громадянам, високе безробіття, старіння 

населення вимагали безперервного збільшення витрат на державні соціальні 

програми [21]. 

Швидке зростання міжнародної торгівлі, в поєднанні з соціально-

економічними і політичними умовами, що змінилися в 1970-і роки, сприяли 

появі і швидкому розповсюдженню нової економічної концепції - 

неолібералізму.  

Прихильники цієї концепції підкреслюють, що глобалізація звужує 

можливості національних держав в розробці і проведенні незалежної 

економічної і соціальної політики, у зв'язку з чим національні уряди вимушені 

обмежити сферу свого втручання в економіку і націлити макроекономічну 

політику на рішення таких проблем, як зниження бар'єрів на шляху розширення 

міжнародної торгівлі, на створення умов для підвищення 
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конкурентоспроможності національних корпорацій на світовому ринку шляхом 

зменшення податків, а також різкого скорочення державних витрат і в першу 

чергу витрат на соціальні програми [22]. 

Найвідчутнішими негативними наслідками державної соціальної 

політики, що реалізовувалась в розвинутих країнах за визначений нами вище 

IV період, стали: 

- зниження конкурентоспроможності товарів на внутрішніх і зовнішніх 

ринках внаслідок високого рівня оподаткування як непрямого, так і системи 

податків і інших платежів, обчислюваних у відсотках від заробітної плати; 

- зниження рівня трудової активності населення через надвисоку 

соціальну захищеність. Так, наприклад, в Швеції спостерігається відмова 

працівників від підвищення кваліфікації, небажання працювати понаднормово; 

- розвиток утриманства і елементів соціальної спекуляції. Так, наприклад, 

в Нідерландах практично будь-яка особа, що має проблеми зі здоров'ям (у тому 

числі, в результаті пережитого стресу) може, пройшовши разове обстеження, 

фактично отримати "інвалідність через хворобу" і довічну допомогу у розмірі 

70% заробітної плати на останньому місці роботи. В результаті в країні з 

чисельністю зайнятих 6,2 млн. чол. налічується близько 800 тис. громадян, що 

отримали таку інвалідність. Іншим прикладом аналогічної ситуації є той факт, 

що хоча в Швеції досягнуто один з найвищих рівнів стандартів здоров'я 

населення, відсоток невиходів на роботу внаслідок хвороби тут найвищий в 

світі і постійно зростає. Значною мірою це пов'язано з високим рівнем 

соціальних виплат через хворобу і страхуванням за короткостроковими 

захворюваннями; 

- високий рівень страхових платежів. Це веде не тільки до відповідного 

підвищення цін на товари і підриває їх конкурентоспроможність, але і 

спотворює відносну ефективність використання праці і капіталу, впливаючи 

тим самим на формування структури економіки; 

- яскраво виражений і відчутний для національної економіки відтік 

капіталу (через значний рівень оподаткування та «дорогу» робочу силу) [16]. 
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Як наслідок, в сучасних умовах в розвинутих країнах спостерігаються 

тенденції до згортання соціальної діяльності держави, що пов'язано як з 

проблемами зростання державної заборгованості і витрат по її обслуговуванню, 

так і з погіршенням економічної ситуації в країнах. Заходи з економії 

бюджетних ресурсів в основному зводяться до скорочення окремих категорій 

витрат (на охорону здоров'я і освіту, окремих виплат при страхуванні по 

хворобі, скорочення об'ємів фондів допомоги безробітним), а також до 

введення додаткових податків. 

Це викликано тим, що сучасна система соціального захисту розвинутих 

країн була сформована ще на початку 70-х років ХХ століття, коли темпи 

зростання були високими й забезпечували необхідний обсяг витрат на цей 

захист. В останні десятиліття темпи економічного зростання значно знизилися. 

Так, основою європейської моделі капіталізму завжди вважалися 

«соціальна справедливість» і «соціальний ринок». В умовах економічного 

підйому така модель працювала, але в умовах світової фінансово-економічної 

кризи та у зв’язку з прийомом нових членів перед європейським «соціальним 

капіталізмом» постало безліч проблем. 

Одна з яких, на думку Михасюка І., проблема узгодження між існуючими 

соціальними державними зобов'язаннями, витрати на виконання яких 

зростають у міру старіння населення, і верхніми межами оподатковування. Ця 

проблема, вважає вчений, буде фундаментальною для більшості розвинених 

країн у найближчі десятиліття [45].  

Тому однією з головних причин, через яку «європейська модель 

капіталізму», всупереч своїй первісній соціaльнo орієнтованій природі, 

змушена ставати все жорсткішою, є демографічна проблема, а саме старіння 

населення і скорочення кількості економічно активної її частини (табл. 1.1).  

Через старіння населення Євроспільноти стає все важче виконувати так 

званий «договір поколінь». Сутність цього договору полягає в тому, що 

сьогоднішня активна частина населення за рахунок своїх податків утримує 

нинішніх пенсіонерів, знаючи, що в майбутньому також буде одержувати пенсії 
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за рахунок податків наступного покоління. Але старіння населення свідчить 

про те, що сучасна молодь вже не зможе розраховувати на таку ж забезпечену 

старість, як у сучасних пенсіонерів [57]. 

Таблиця 1.1 

Прогноз демографічних тенденцій в країнах ЄС (1995 р. – 100%) [37] 

Країна 1995 р. 2000 р. 2010 р. 2020 р. 2030 р. 2050 р. 

Німеччина: населення, % 100,0 100,0 97,2 94,2 90,6 81,2 

питома вага людей 

пенсійного віку, % 
22,3 23,8 30,3 35,4 49,2 51,9 

Франція: населення, % 100,0 102,2 104,9 106,9 107,8 106,1 

питома вага людей 

пенсійного віку, % 
22,1 23,6 24,6 32,3 39,1 43,5 

Італія: населення, % 100,0 100,1 98,2 95,3 91,9 82,6 

питома вага людей 

пенсійного віку, % 
23,8 26,5 31,2 37,5 48,3 60,0 

Великобританія: 

населення, % 
100,0 101,0 102,2 103,5 103,9 102,0 

питома вага людей 

пенсійного віку, % 
24,3 24,4 25,8 31,2 38,7 41,2 

Швеція: населення, % 100,0 101,8 103,6 105,7 107,0 107,0 

питома вага людей 

пенсійного віку, % 
17,4 26,9 29,1 35,6 39,4 38,6 

 

Сучасна глобалізація також приводить до негативних наслідків в сфері 

соціального захисту економічно активного населення.  

Так, наприклад, щорічне економічне зростання економіки Франції за 

останні 25 років скоротилося більш ніж в 2 рази в порівнянні з попереднім 

періодом, а число безробітних збільшилося з 1 до 6 млн. чол. У 

фундаментальному дослідженні, проведеному Нобелівським лауреатом з 

економіки М. Алле, ця "емпірична очевидність" отримала наступне пояснення: 

"Саме глобалізація - в тому вигляді, як вона розвивалася, - є головним 

чинником безробіття і уповільнення зростання"'. Це "загрожує самому 

існуванню ліберального і гуманістичного суспільства" [9]. 

Розкриваючи суть загрози, яку створює сучасна глобалізація, М. Алле 
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стверджує, що "масове безробіття абсолютно спотворює розподіл доходів і 

значно поглиблює соціальну нерівність в той самий час, коли множаться 

«незароблені доходи». Вона серйозно підриває соціальну мобільність і соціальне 

просування вверх. Вона створює нестерпні умови відсутності безпеки не тільки 

для тих, хто позбавлений регулярної роботи, але і для мільйонів людей, чия 

зайнятість знаходиться під загрозою. Вона роз'їдає соціальну тканину. Неповна 

зайнятість супроводжується зростанням агресивної жорстокості і дикої 

злочинності, а держава більш нездатна забезпечити безпеку громадян, що є 

одним з його основних обов'язків. Таке положення нетерпимо економічно, 

соціально і етично», воно веде до «соціального вибуху, що загрожує самому 

існуванню суспільства» [9]. 

В інших промислово розвинутих країнах також спостерігається 

бідність і соціальна ізоляція. Індекс бідності показує, що кожний один з восьми 

громадян в найбагатших країнах відчуває тенденцію до збільшення 

соціальних проблем, що виражається в його довгостроковому або хронічному 

безробітті, низьких доходах, які нижче за національну межу бідності.  

Серйозну проблему для забезпечення стійкого соціального розвитку 

представляє розрив між багатими і бідними верствами працюючого населення.  

Директор програми глобалізму і соціальної політики Б. Дікон застерігає: 

"Коли відбулися глобальні переміщення капіталу, а уряди внаслідок цього 

втратили управління, капітал, в принципі, зміг "купити режим" і здійснити 

"соціальний демпінг" - фірми виходять із регіонів з високим рівнем податків, 

кошти від яких призначені для соціальних цілей" [52].  

Тому соціальна держава західного зразка в сучасних умовах стоїть перед 

дилемою яку вчені характеризують як «пастку глобалізації», оскільки посилене 

оподаткування капіталу може спричинити відтік капіталу за кордон, а високі 

витрати на соціальні потреби і надалі обмежуватимуть простір дій у сфері 

політики заробітної платні, як основи соціального захисту економічно 

активного населення.  

Отже, процес глобалізації в його сучасному вигляді створює середовище, 
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в якому потреби людського розвитку, якість життя можуть ігноруватися. 

Скорочення державних витрат ослабляє інститути розподілу і перерозподілу і 

веде до ще більшої соціальної нерівності. Глобалізація розширює можливості 

одних країн і людей (в тому числі економічно активного населення), створюючи 

умови для їх прогресу, але обмежує можливості інших. 

Таким чином, проведене дослідження засвідчило, що впродовж всього 

періоду історичного становлення та зміни економічних формацій йшов 

активний процес пошуку з боку держави найбільш адекватних й ефективних 

форм, методів та механізмів соціального захисту економічно активного 

населення: від повної відсутності державної системи соціального захисту 

економічно активного населення (I етап) до стрімкого збільшення рівня його 

державної підтримки (II та III етапи) та скорочення обсягів і трансформації 

державної політики соціального захисту економічно активного населення в 

умовах глобалізації (IV етап). 

 

1.2. Сутність та зміст державної політики соціального захисту 

економічно активного населення 

 

Стаття 46 Конституції України визначає: «Громадяни мають право на 

соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом» [8].  

У чинному законодавстві поняття "соціальний захист" означає політику 

держави, направлену на забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня життя 

[6]. 

Сучасна концепція соціального захисту населення вкладає в це поняття 

більш широкий зміст: соціальний захист населення - це система заходів 

правового, соціально-економічного й організаційного характеру, що 

гарантується та реалізується державою для досягнення гідного життя людини, 
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тобто його матеріальної забезпеченості на рівні стандартів сучасного розвитку 

суспільства [61; 63]. 

На думку Скуратівського В. А. та Палій О. М. соціальний захист - це 

комплекс організаційно-правових (створення інститутів соціального захисту і 

законів, які б керували їхньою діяльністю) та економічних заходів (створення 

механізмів перерозподілу доходів, тобто стягнення податків та інших платежів, 

формування коштів соціального захисту та їх розподіл), спрямованих на захист 

добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних умовах [13]. 

Скачко Г. виділяє п'ять базових інститутів соціального захисту населення: 

1) державна соціальна допомога; 2) державне соціальне забезпечення; 3) 

обов'язкове соціальне страхування; 4) добровільне додаткове соціальне 

страхування; 5) добровільне особисте страхування [16]. 

Романова Т. Ф. наголошує, що в світовій практиці склалися наступні 

основні інститути соціального захисту населення: соціальне страхування; 

соціальна допомога, що надається державою; приватна ініціатива страхування; 

соціальні послуги, що надаються господарюючими суб'єктами [15]. 

На думку Пашкова А. В., соціальний захист реалізується через три великі 

інституційні комплекси: соціальне забезпечення, соціальну допомогу, 

додатковий соціальний захист [19].  

Черноморченко Н. П. вважає, що державна система соціального захисту 

населення передбачає не тільки заходи соціального страхування і соціального 

забезпечення (пенсії, допомоги, компенсації, пільги і ін.), але і заходи щодо 

охороні природного середовища, пом'якшення негативних результатів 

економічної реформи та ін. [20]. 

На нашу думку, соціальний захист економічно активного населення – це 

система заходів правового, організаційного-економічного й соціально-

екологічного характеру, яка гарантується та реалізується державою та 

суспільством, для досягнення високого рівня життя зайнятого населення 

(через створення економічних умов і надання кожній працездатній людині 

можливостей для отримання бажаного доходу і забезпечення добробуту 
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власного і своєї родини) та безробітних в разі тимчасової втрати ними джерел 

доходу (шляхом створення соціальних амортизаторів та стимулів трудової 

активності), як основи матеріального забезпечення економічно неактивної 

частини населення на рівні стандартів розвитку сучасного суспільства [15]. 

Кінцевою метою соціального захисту є надання кожному членові 

суспільства, незалежно від соціального походження, національної або расової 

приналежності, можливості вільно розвиватися, реалізувати свої здібності [13]. 

Держава бере на себе виконання соціально-захисної функції, яка 

становить частину загальної спрямованості держави щодо забезпечення прав і 

свобод громадян та їх гарантій (ст. 3 Конституції України) [8]. Закріплення в 

Конституції гарантій соціального захисту відповідає положенням міжнародно-

правових актів: Загальної декларації прав людини; Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні і культурні права; Конвенції про права дитини. 

Існує чимало визначень поняття державна політика соціального захисту 

населення, в більшості з яких наголошується на сутності, цілях, принципах, 

завданнях та інструментах дії органів державного управління в соціальній 

сфері, в тому числі, визначається як сукупність тих чи інших заходів, 

спрямованих на захист добробуту кожного члена суспільства (Е. Лібанова, Т. 

Новікова, О. Палій, В. Скуратівський,); як інститут, покликаний вирішувати 

соціально-економічні проблеми громадян, а також запобігати їхньому 

виникненню (А. Мельниченко, В. Собченко, П. Шевчук); як політика, 

направлена на підвищення добробуту населення (Л. Дідківська, Л. Головко) та 

дотримання і законодавче дотримання певних соціальних гарантій (М. 

Федорова, І. Ярошенко) [12; 34; 49; 69]. 

В цілому, державна політика соціального захисту розуміється вченими, 

як стратегічний соціально-економічний напрямок, обраний урядом країни для 

всебічного розвитку громадян, що забезпечує їм гідний рівень, умови життя і 

праці, який включає законодавчо або іншим способом встановлені гарантії 

соціального захисту, соціальної допомоги і соціальної підтримки, що 

представляють собою різні заходи, диференційовані за адресною 
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спрямованістю [36; 51]. 

На нашу думку, державна політика соціального захисту економічно 

активного населення представляє собою систему (комплекс) напрямків 

державної політики в наступних сферах: регулювання ринку праці, соціально-

трудових відносин, політики в сфері оплати праці зайнятого населення, 

політики зайнятості та безробіття, демографічної політики, міграційної 

політики, екологічної політики з метою досягнення високого рівня доходів 

зайнятого населення, забезпечення законодавчо встановленого рівня 

матеріальної забезпеченості тимчасово безробітних та досягнення на цій основі 

високих стандартів життя всього населення. 

Схематично об’єкти державної політики соціального захисту економічно 

активного населення зображено на рис. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1.1. Об’єкти соціального захисту економічно активного населення 
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людину, стосуються не лише найменш забезпечених категорій, а й населення в 

цілому. 

Основними задачами державної політики соціального захисту економічно 

активного населення є: 

- матеріальне забезпечення економічно активного населення шляхом 

соціального страхування на випадок безробіття і тимчасової непрацездатності; 

- матеріальна підтримка сімей із дітьми; 

- компенсації та пільги населенню, що потерпіло від техногенних, 

екологічних і природних катастроф; 

- підтримка рівня життя в умовах зростання споживчих цін шляхом 

періодичного підвищення мінімальних розмірів заробітної плати, пенсії, 

стипендії та грошової допомоги населенню з мінімальними доходами [61].  

Основними елементами системи соціального захисту економічно 

активного населення є [51]: 

- встановлення допустимих параметрів життя (розміру прожиткового 

мінімуму, мінімальної заробітної плати, соціальної допомоги); 

- захист від зростання цін і товарного дефіциту для гарантованого 

забезпечення прожиткового мінімуму громадянам; 

- вирішення проблеми безробіття і забезпечення ефективної 

зайнятості, перепідготовка кадрів; 

- соціальні трансферти (допомога з безробіття, виплати на дітей, з 

материнства, з хвороби та інших причин, житлові субсидії); 

- надання необхідної медичної допомоги;  

- соціальне страхування тощо.  

Належне функціонування системи соціального захисту економічно 

активного населення потребує наявності ефективної організаційно-правової 

структури, яку можна представити у вигляді чотирьохрівневої системи [5]: 

- рівень загальнонаціонального державного управління, який містить 

заходи та дії національного (глобального) характеру, спрямовані на управління 

соціальним захистом, визначає загальну стратегію розвитку системи 
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соціального захисту економічно активного населення; 

- рівень галузевого управління - являє собою систему соціального 

захисту за професійною ознакою і включає мережу відомчих соціальних 

установ, де заходи носять прикладний характер; 

- рівень регіонального управління - включає заходи щодо 

соціального захисту, які враховують регіональну специфіку, природні умови, 

соціально-економічне розміщення продуктивних сил, етнічно-національні 

фактори та містить конкретні регіональні програми соціального захисту 

економічно активного населення, що узгоджуються з державними;  

- місцеве управління соціальним захистом - включає заходи, 

спрямовані на реалізацію соціального захисту економічно активного населення 

на рівні міст і районів, що носять винятково прикладний характер. 

Державна політика соціального захисту економічно активного населення 

на загальнонаціональному рівні реалізується наступними законодавчими 

органами державної влади: Президентом України, Верховною Радою України 

(затвердження загальнодержавних програм соціального розвитку згідно з п. 6 

ст. 85 Конституції України [8]), комітетами Верховної Ради України з питань 

соціальної політики і праці.  

Безпосереднє управління соціальним захистом населення здійснюється 

виконавчими органами державного рівня: Кабінетом Міністрів України 

(забезпечення проведення політики у сферах праці й зайнятості населення, 

соціального захисту населення згідно з п. 3 ст. 116 Конституції України [8]); 

Міністерством праці та соціальної політики (забезпечення реалізації права 

громадян на соціальний захист у разі втрати роботи, тимчасової втрати 

працездатності; здійснення моніторингу у сфері праці, зайнятості, соціального 

захисту, соціального страхування та соціального обслуговування; здійснення 

державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального 

страхування; участь у розробці державних соціальних стандартів і нормативів 

тощо); Українським фондом соціальних інвестицій, а також коштів інших 

донорів, благодійних внесків; мета створення - надання підтримки найменш 
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соціально захищеним верствам населення, створення робочих місць шляхом 

сприяння розвитку підприємництва, а також підтримка та розвиток ініціативи 

територіальних громад і громадських організацій [14]); Радою з питань 

професійної орієнтації населення при Кабінеті Міністрів України 

(консультативно-дорадчий орган, який має забезпечити взаємодію та 

координацію зусиль центральних органів виконавчої влади та сторін 

соціального діалогу у проведенні профорієнтаційної роботи та управлінні нею 

на всіх рівнях, починаючи із загальнодержавного); Радою у справах інвалідів 

при КМУ; Управлінням з питань соціальної політики при КМУ; Державною 

службою зайнятості та ін. 

Галузеве управління соціальним захистом здійснюється міністерствами і 

відомствами України. Органи соціального захисту представлені профспілками, 

компетенція яких поширюється на підприємства галузей. Заходи щодо 

соціального захисту працівників знаходяться в компетенції підприємств і 

регулюються за допомогою колективних трудових договорів. 

Основною задачею регіонального управління соціальним захистом є 

реалізація державної соціальної політики в окремих адміністративно-

територіальних одиницях України. Для цього в структурі органів місцевого 

самоврядування створені відділи і управління по соціальному захисту 

населення, функціонують обласні служби зайнятості та обласні управління 

праці та соціального захисту населення. 

Місцеве управління соціальним захистом населення діє в рамках 

регіонального. Система органів управління складається з районних і міських 

установ соціального захисту, аналогічних за змістом регіональним органам. 

Місцевий рівень є останнім у вертикалі системи соціального захисту населення 

і виконує специфічну роль сполучної ланки між об'єктом соціального захисту - 

населенням - і всією системою соціального захисту. 

Органи місцевого самоврядування також мають важливі повноваження у 

сфері соціального захисту населення: встановлення за рахунок власних коштів і 

благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством 
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соціальних гарантій; вирішення відповідно до законодавства питань про 

надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих 

військовослужбовців, багатодітним сім'ям, інвалідам з дитинства у будівництві 

індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту, відведення 

земельних ділянок тощо.  

В цілому, схему організаційно-правової структури управління системою 

соціального захисту в Україні наведено на рис. 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Организаційно-правова структура управління системою 

социального захисту [17]. 

Центральні органи  

державної влади 

Державні (місцеві) 

органи управління 

соціальним захистом 

Закони та урядові 

програми 

Фонди, які 

акумулюють 

кошти 

Система 

підготовки 

кадрів 

Недержавні організації 

Наукове та інформаційне 

забезпечення 



29 
 

Суб'єктами соціального захисту є держава в особі органів державної 

влади всіх гілок і рівнів (законодавчої, виконавчої, судової), органів місцевого 

самоврядування, громадські організації та фонди, профспілки, професійні союзи й 

асоціації роботодавців (підприємців), економічно активне населення. 

Слід зазначити, що до економічно активного населення відноситься 

населення обох статей віком від 15 до 70 років включно, яке впродовж певного 

періоду часу забезпечує пропозицію робочої сили на ринку праці), і яке 

поділяється на три взаємовиключні та вичерпні категорії: зайняті, безробітні, 

економічно неактивні (поза робочою силою) (рис. 1.3).  

 

 

 

Рис. 1.3. Розподіл населення за різними категоріями [56] 

 

До складу економічно активного населення (робочої сили) входять тільки 

ті особи, які займались економічною діяльністю, або шукали роботу і були 

готові приступити до неї, тобто класифікуються як «зайняті» та «безробітні» (у 

визначенні МОП).  

Державна політика соціального захисту економічно активного населення 

реалізується державою за допомогою різних, але взаємопов'язаних механізмів. 

Проведене дослідження дозволило нам виділити такі державні механізми 

соціального захисту економічно активного населення: законодавчо-

нормативний механізм, фінансово-економічний механізм, організаційно-
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адміністративний механізм, науково-інформаційний механізм. Розглянемо їх 

більш детально. 

Законодавчо-нормативний механізм передбачає правове забезпечення 

соціального захисту економічно активного населення. На основі законів та 

інших нормативних актів формуються державні органи управління соціальним 

захистом, регламентуються їх відносини з недержавними організаціями і 

населенням. Законодавство й інші нормативні акти зумовлюють формування 

фондів, що акумулюють кошти, призначені на соціальний захист, і порядок їх 

використання. 

Фінансово-економічний механізм передбачає створення 

конкурентоздатної соціально орієнтованої ринкової економіки на основі 

інвестиційно-інноваційної моделі розвитку; забезпечення соціальної 

виваженості державного бюджету України і соціального спрямування його 

видатків; проведення політики макроекономічної стабілізації; підтримку та 

підвищення реального рівня соціальних гарантій населення в умовах зростання 

споживчих цін; забезпечення збалансованості соціально-економічного розвитку 

регіонів; сприяння детінізації економіки, обмеження економічної злочинності, 

стимулювання легалізації тіньових доходів; здійснення прийомів, направлених 

на ліквідацію прихованого безробіття, створення нових робочих місць; 

проведення політики продуктивної (ефективної) зайнятості; забезпечення 

реалізації функцій і пріоритетних завдань політики соціального захисту 

економічно активного населення. 

Організаційно-адміністративний механізм передбачає здійснення 

адміністративно-організаційних заходів щодо забезпечення ефективного 

соціального захисту економічно активного населення, а саме: забезпечення 

політичної, соціальної стабільності, громадянського взаємопорозуміння і 

взаєморегулювання інтересів різних соціальних груп суспільства; розвиток 

громадянського суспільства і демократичних інститутів, захист прав, гарантій і 

свобод громадян; підвищення ефективності функціонування органів державної 

влади щодо захисту та забезпечення реалізації соціальних та трудових прав і 
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гарантій. 

Таким чином, державна політика соціального захисту економічно 

активного населення реалізується державою за допомогою різних, але 

взаємопов'язаних механізмів: законодавчо-нормативний механізм, фінансово-

економічний механізм, організаційно-адміністративний механізм. Кожному з 

них відповідає певний склад інструментів політики, за допомогою яких ці 

механізми діють. 

На наш погляд, державні механізми соціального захисту економічно 

активного населення повинні відповідати двом основним вимогам.  

По-перше, вказані механізми не повинні суперечити один одному і 

змінюватися по можливості синхронно. Наприклад, на ефективності 

соціального захисту економічно активного населення негативно позначається, 

неспівпадання деяких положень трудового законодавства і законодавства про 

соціальне страхування. 

По-друге, механізми соціального захисту не повинні, з одного боку, 

гальмувати ефективні форми соціальних відносин, які вже є розвинутими в 

суспільстві (наприклад, різноманітні форми трудових договорів, контрактів між 

роботодавцем і працівником на ринку праці), а, з іншого боку, їх використання 

повинно бути направлено на стимулювання нових форм соціальних відносин, 

самостійний розвиток яких неможливий (типовим прикладом є пенсійна 

реформа).  

Таким чином, напрямками реалізації державної політики соціального 

захисту економічно активного населення, повинно стати розширення та 

поглиблення соціально-економічної бази системи соціального забезпечення 

економічно активного населення. В її основі повинен лежати перерозподіл 

функцій із соціального захисту населення і насамперед фінансової 

відповідальності за його здійснення між державними органами; працедавцями й 

працівниками. Такий перерозподіл розширить соціально-економічний простір 

підвищення соціальної безпеки економічно активного населення, дасть змогу 

значно послабити потужний податковий прес на державні та місцеві бюджети, 
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підвищить регуляторну ефективність власне державних форм соціального 

захисту економічно активного населення й забезпечення соціальних гарантій. 

 

1.3. Моделі та механізми реалізації державної політики соціального 

захисту економічно активного населення в різних країнах 

 

В умовах глобалізації економіки істотним чином зростає значення 

людського потенціалу, оскільки людина є основним носієм знань, технологій, 

інформації, досвіду, найважливішим чинником конкурентоспроможності 

країни. Україна пов'язує перспективи свого подальшого розвитку з інтеграцією в 

світову економіку, в тому числі з входженням в європейські структури. Тому 

необхідно дотримуватися відповідних європейських стандартів в тому числі в 

соціальній сфері (особливо стосовно соціального захисту економічно активного 

населення). Для цього необхідно ретельно проаналізувати світовий досвід 

функціонування систем соціального захисту в різних країнах світу, в тому числі 

в ЄС. 

Існуючі відмінності в підходах до соціального захисту, які існують в 

світі, дає класифікація Р. Еспінг–Андерсена, який виділив три основні моделі 

соціального захисту населення: ліберальну, консервативну (корпоративну) і 

соціал-демократичну (солідарну) [21].  

Розглянемо існуючі в різних країнах моделі державної політики 

соціального захисту економічно активного населення з метою визначення 

можливого її варіанту для подальшої реалізації в Україні. 

1. Формування ліберальної моделі (властиве таким країнам, як США, 

Австралія) відбувалося за панування приватної власності, переважанні 

ринкових відносин і під впливом ліберальної трудової етики. Основними 

умовами функціонування даної моделі є мінімальне втручання держави в 

ринкові відносини і обмежене застосування заходів державного регулювання, 

що не виходить за рамки здійснення макроекономічної політики; у 

внутрішньому валовому продукті (ВВП) державному сектору економіки 
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належить незначна частка. Соціальна підтримка економічно активного 

населення здійснюється за рахунок розвинутої системи страхування і при 

мінімальному втручанні держави, яка є регулятором певних гарантій.  

У сфері виробничих відносин створені максимальні умови для розвитку 

підприємницької активності. Власники підприємств нічим не обмежені в 

ухваленні самостійних рішень щодо розвитку і реструктуризації виробництва, 

включаючи звільнення працівників, які виявилися не потрібними. Так, в США, 

з 1948 р. діє закон про трудові угоди, або «закон Вагнера», згідно якого 

адміністрація підприємства у разі скорочення або модернізації виробництва має 

право проводити звільнення без попередження або з повідомленням за два-три 

дні, без урахування трудового стажу і кваліфікації працівників. Роль 

профспілок полягає у відстоюванні інтересів працівників з найбільшим стажем 

у разі загрози масових звільнень. 

Тобто, ліберальна модель державної політики соціального захисту 

економічно активного населення – найбільш лібералізований з варіантів які 

існують в світі, і базується на принципі відокремлення соціального захисту від 

функціонування вільного ринку й захисті лише тих категорій громадян, які не 

мають інших доходів, крім соціальних виплат. При цьому забезпечується 

досить високий рівень і якість життя основної частини населення [13; 16]. 

Ліберальна модель в цілому задовольняє своєму основному призначенню 

в умовах економічної стабільності або підйому, але в умовах спаду і 

вимушеному скороченні виробництва, що супроводжується урізанням 

соціальних програм, в найбільш уразливому положенні опиняються багато 

соціальних груп економічно активного населення, перш за все жінки та молодь.  

2. Консервативна (корпоративна) модель соціального захисту характерна 

для країн з соціально орієнтованою ринковою економікою (країни 

континентальної Європи, такі як Німеччина, Італія, Франція, Австрія). Роль 

держави при цій моделі значно зростає: бюджетні відрахування на соціальні 

заходи майже дорівнюють страховим внескам працівників і роботодавців, 

основні канали перерозподілу знаходяться або безпосередньо у держави, або 
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під її контролем.  

Разом з тим держава прагне заміни матеріальної підтримки громадян 

системою страхового захисту. Завдяки цьому величина соціальних допомог 

знаходиться в пропорційній залежності від трудових доходів і, відповідно, від 

розмірів відрахувань на страхові платежі. Особливістю є «самокерованість» 

страхових кас, що знаходяться в сумісному веденні власників підприємств і 

впливових профспілок, що представляють інтереси найманих працівників. 

Розмір гарантованих виплат у разі безробіття залежить від трудового стажу, а 

терміни виплат – від тривалості сплати страхових внесків, їх величини і віку 

працівника.  

Консервативна (корпоративна) модель характеризується високим рівнем 

перерозподілу ВВП через державний бюджет (біля 50%), створенням 

розвиненої системи соціального захисту на основі залучення коштів держави та 

підприємців і жорстким зв'язком між рівнем соціального захисту та тривалістю 

професійної діяльності (величина страхових виплат визначається насамперед 

величиною страхових внесків). В її основі лежить соціальне страхування, 

послуги якого фінансуються переважно за рахунок внесків роботодавців і 

застрахованих працівників. Принцип професійної солідарності передбачає 

існування страхових фондів, які акумулюють соціальні відрахування з 

заробітної плати, і з яких здійснюються страхові виплати.  

У Німеччині, наприклад, соціальні фонди, з яких здійснюються виплати, 

пов'язані із функціонуванням ринку робочої сили, і формуються за рахунок 

внесків працюючих і підприємців, які ними спільно розпоряджаються. Але 

принципи їхнього формування та використання набувають форми закону, а 

відтак держава здійснює тотальний контроль за його дотриманням, водночас не 

маючи права використовувати кошти цих фондів. Тобто, соціальне 

забезпечення у сфері зайнятості здійснюється за рахунок суб'єктів цієї сфери, 

передбачає їхнє партнерство і відповідальність. 

Достатній рівень соціальних гарантій в Німеччині робить проблему 

безробіття менш гострою, а попит на робочу силу більш обгрунтованим, що 
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позитивно впливає на продуктивність праці. Зокрема, свого часу канцлер ФРН 

Г. Шмідт зазначав, що німецька економічна модель успішна завдяки важливому 

чиннику – «соціальному миру». «Завдяки економічним перевагам, отриманим 

від цього, «соціальна інституція» перетворює німецьку економіку на машину, 

яка генерує економічне зростання, а отже, і саму зайнятість" [24].  

Не беручи до уваги такий показник, як економія робочого часу завдяки 

відсутності страйків, варто зауважити, що німецька форма соціального захисту 

економічно активного населення стимулювала процеси економії праці (як 

шляхом впровадження технічних інновацій, так і підвищення кваліфікації 

працюючих) та кооперування в сфері управління задля максимізації доходів. 

Тобто, при консервативній (корпоративній) моделі соціального захисту 

населення держава виступає в ролі контролера і арбітра щодо економічної 

сфери: постійно відслідковує дотримання встановлених правил, головні з яких - 

підтримання конкурентності та недопущення монополізації. У разі виникнення 

останньої держава змушена активізуватися і привести в дію позаекономічні 

механізми. З іншого боку, конкурентоздатні суб'єкти економічної діяльності не 

потребують патерналістського захисту з боку держави.  

3. Соціал–демократична (солідарна) модель передбачає провідну роль 

держави в соціальному захисті населення. Пріоритетними задачами державної 

політики соціального захисту економічно активного населення вважаються 

вирівнювання рівня доходів населення і загальна зайнятість.  

Дана модель знайшла практичне втілення в країнах північної Європи – 

Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії, а також в Нідерландах і Швейцарії. Основою 

фінансування соціальної сфери служить розвинутий державний сектор 

економіки, зміцненню якого не в останню чергу сприяє дуже високий рівень 

оподаткування. Частка державних витрат у ВВП складає в Швеції 66 %, в Данії 

– 61 %, у Фінляндії – 56 % [62]. 

Іншими відмітними рисами даної моделі є розвинута система виробничої 

демократії, регулювання трудових відносин на загальнонаціональному рівні, а 

не на рівні окремих підприємств або галузей, використання дієвих засобів, що 
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дозволяють мінімізувати рівень безробіття.  

Соціал-демократична (солідарна) модель державної політики соціального 

захисту населення – найбільш соціалізована модель. Вона полягає в 

акумулюванні державою значних фінансових ресурсів, домінуванням ідеї 

рівності та солідарності в здійсненні соціальної політики, активною 

упереджувальною політикою, профілактичними заходами у сфері зайнятості, 

жорсткою політикою доходів. Соціальна політика тісно пов’язана з державним 

регулюванням економіки, яке має чітко виражену соціальну спрямованість, 

тобто політика соціального захисту населення виступає як мета економічної 

діяльності держави [6]. 

Фінансування систем соціального захисту в цій моделі здійснюється 

переважно за рахунок оподаткування, хоча певну роль відіграють страхові 

внески підприємців і найманих робітників. Дорожнеча соціал-демократичної 

(солідарної) моделі соціального захисту компенсується високим ступенем 

соціальної захищеності економічно активного населення, відсутністю 

шокуючих контрастів між багатством і бідністю, і, відповідно, високою 

політичною й соціальною стабільністю, низьким рівнем бідності.  

Так, наприклад, в Швеції після перерозподілу суспільного доходу через 

систему податків і соціальних виплат (33% держбюджету йде на соціальні 

потреби) плюс соціальні видатки муніципальних бюджетів і виплати з 

пенсійних і інших страхових фондів, до категорії бідних потрапляє лише 5,6% 

населення (для порівняння, аналогічні показники в США складають відповідно 

27% і 17%) [11]. 

Тому невипадково, що найбільш типовою в рамках соціал-демократичної 

(солідарної) моделі державної політики соціального захисту населення є 

шведська доктрина, яку називають егалітарною, яка зводить турботу держави 

про своїх громадян в ранг національного культу, обіцяючи забезпечувати їм 

«безпеку, надійність і захист в загрозливих ситуаціях, а також організацію і 

управління захистом. Шведам немає необхідності залежати від рідні або 

добродійності, а тим більше від ринку: від колиски до могили про них 
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піклуватиметься держава». Для реалізації цієї мети виділено чотири генеральні 

напрями: гарантія доходу, заходи щодо охорони навколишнього середовища, 

піклування (включаючи охорону здоров'я) і захист трудового середовища. За 

кожний з цих напрямів відповідає конкретний суспільний інститут [20]. 

У Швеції застосовується випереджувальна соціальна політика, яка 

спрямована на формування раціональної структури зайнятості. З цією метою 

розробляються та впроваджуються спеціальні програми з перекваліфікації 

економічно активного населення відповідно до прогнозованих змін у структурі 

виробництва. Слід зазначити, що ці зміни, так само як і зміни в структурі ринку 

праці, ініціюються і контролюються державою. 

У Швеції існує багато монополістичних об'єднань, на які припадає значна 

частка суспільного виробництва і які здатні конкурувати зі світовими 

виробниками. Будь-які наслідки монополізації нівелюються державною 

перерозподільчою політикою. А через те, що зверхдоходи монополій так чи 

інакше вилучаються державою – ціноутворення на товари відбувається за 

законами вільного ринку, що, в свою чергу, також позитивно позначається на 

конкурентоздатності шведських товарів на світовому ринку [18].  

Виділені Г. Еспінг–Андерсеном три моделі державної політики 

соціального захисту населення в світі не зустрічаються в чистому вигляді. На 

практиці, як правило, можна спостерігати поєднання елементів ліберальної, 

корпоративної і соціал-демократичної моделей. 

Так, модель державної політики соціального захисту економічно 

активного населення, яка представлена в Європі Великобританією та Ірландією, 

а поза її межами – Канадою, на наш погляд, є проміжною між ліберальною та 

соціал-демократичною (солідарною) моделями. Для неї характерним є 

активніше, ніж для першої моделі, регулювання соціальних процесів з боку 

держави, проте нижчий, ніж в останніх двох моделях, рівень оподаткування й 

перерозподіл ВВП через держбюджет (не більше 40%). Крім того, має місце 

приблизно рівний розподіл витрат на соціальне забезпечення між державою та 

приватним сектором, пасивна державна політика на ринку праці [51].  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
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Одним з головних принципів цієї проміжної моделі державної політики 

соціального захисту економічно активного населення є принцип розподільчої 

справедливості. Так, фінансування сімейних виплат і охорони здоров'я 

здійснюється з державного бюджету, а інших соціальних виплат - за рахунок 

страхових внесків найманих робітників і роботодавців. Ця модель включає в 

себе соціальне страхування з досить низькими соціальними виплатами й 

соціальну допомогу, яка в цій системі відіграє домінуючу роль. 

Модель державної політики соціального захисту економічно активного 

населення, яка представлена в Японії, на наш погляд, є проміжною між 

консервативною (корпоративною) та соціал-демократичною (солідарною) 

моделями.  

Японська модель державної політики соціального захисту відрізняється 

розвинутими соціальними функціями і патерналізмом на рівні підприємства 

при відносно помірних соціальних витратах уряду. Вона передбачає проведення 

політики вирівнювання доходів, особливу політику використання робочої сили 

(система довічного найму з певними сучасними модифікаціями), домінування 

психології колективізму, солідарності в доходах, досягнення консенсусу між 

різними суб'єктами у вирішенні соціально-економічних проблем, виділення 

питань підвищення життєвого рівня населення в ранг національних пріоритетів 

[51].  

Моделі державної політики соціального захисту економічно активного 

населення представлена в Італії, Іспанії, Греції й Португалії були створені або 

вдосконалені лише протягом останніх десятиліть. Дану модель, на наш погляд, 

можна інтерпретувати як перехідну і проміжну між ліберальною та 

консервативною (корпоративною) моделями. Як правило, рівень соціальної 

захищеності в цій моделі відносно низький, а завдання соціального захисту 

часто розглядається як справа родичів і сім'ї. Тому соціальна політика носить 

переважно пасивний характер і орієнтована на компенсацію втрат у прибутках 

окремих категорій громадян. 

Характерною рисою даної моделі є асиметрична структура соціальних 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
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видатків. Так, наприклад, в Італії найбільшу частку соціальних видатків займає 

пенсійне забезпечення (14,7-15,4% ВВП при середньоєвропейському рівні 

12,5%), тоді як на підтримку сім'ї, материнства, освіти й політику зайнятості 

витрачаються порівняно незначні кошти (біля 0,8-1%) [16; 17].  

Істотною проблемою є також одночасне існування недостатньо 

соціально-гарантованих секторів в економіці й секторів, де гарантованість 

соціальних послуг значно вища (зокрема, в силу рівня розвитку профспілкового 

руху). Незадовільним є соціальний захист від ризиків людей, які в силу різних 

причин опинилися без жодних прибутків. Через цю та інші обставини модель 

державної політики соціального захисту економічно активного населення 

представлена в Італії, Іспанії, Греції й Португалії часто характеризується як 

«рудиментарна». 

Відмінності в вищенаведені моделях державної політики соціального 

захисту населення в різних країнах обумовлюються різною структурою та 

різним співвідношення коштів між державою, працівниками, роботодавцями та 

іншими джерелами, які залучаються для фінансування соціальних програм 

захисту населення (табл. 1.2). 

 

Таблиця 1.2 

Джерела фінансування соціальних програм в розвинених країнах  

(до загальної суми фінансування), % [8; 17] 

Країни 
Потенційні 

одержувачі 
Роботодавці Держава Інші джерела 

США 22,6 34,3 23,6 19,5 

Франція 21,5 50,4 21,4 6,7 

Німеччина 35,7 34,2 27,4 2,7 

Японія 26,3 28,9 26,2 18,6 

Швеція 1,0 43,8 19,6 35,6 

 

Дані табл. 1 свідчать про різноманіття джерел формування соціальних 

програм, серед яких частка держави складає біля 20-25%. Важливим джерелом 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
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коштів цих фондів є сам працівник. Він страхує себе від непередбачених 

обставин. Істотним є також і внесок роботодавців. Особливо треба відзначити 

так звані інші джерела. Це, перш за все, добродійні фонди, які широко 

поширені в розвинутих країнах.  

В Україні, на жаль, добродійна діяльність поки що має спонтанний 

характер. Є приклади добродійної діяльності банків, фінансово-промислових 

груп, окремих осіб. Проте систематичного характеру добродійність в Україні 

поки що не має. Потрібен час для її відродження, формування відповідного 

середовища, відношення суспільства. І тут є важливою роль держави, яка 

повинна створити умови і стимули до добродійності, звільнивши їх від 

оподаткування в повному обсязі (з відповідним жорстким контролем за їх 

цільовим використанням). Стримування розвитку добродійності не сприяє 

залученню коштів для фінансування системи соціального захисту економічно 

активного населення в Україні. 

Також в розвинутих країнах для фінансування заходів щодо соціального 

захисту економічно активного населення широко використовують кошти 

підприємницького сектору. Багато концернів і фірм створюють власні фонди 

соціального захисту працівників. Вони дозволяють вирішувати соціальні і 

виробничі проблеми.  

Фонди соціального захисту на підприємствах в розвинутих країнах 

багатоцільові. Вони створюються для надання допомоги безробітним, надання 

своїм працівникам можливості передчасного виходу на пенсію, додаткових 

виплат, сприяння працівникам в поліпшенні житлових умов, придбання нового 

житла, його облаштування, виплат з інвалідності або у зв'язку з професійними 

захворюваннями. Створюються фонди і для організації на підприємствах 

побутових служб і надання різних послуг своїм працівникам. 

Фонди соціального захисту підприємств в розвинутих країнах 

формуються або на односторонній основі, тобто за рахунок прибутку 

підприємства, або на двосторонній – прибуток підприємств, внески профспілок, 

або на тристоронній – прибуток підприємств, внески профспілок і самих 
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працівників. Всі внески до фонду відшкодовувальні, тобто всі учасники, в 

кінцевому рахунку, одержують назад свої внески. Для цієї мети є два шляхи. 

Перший – це включення таких витрат в ціну продукції і послуг. Проте в цьому 

випадку підприємство може стати неконкурентоспроможним. Більш 

поширений інший шлях. Вільні грошові кошти фонди соціального захисту 

використовуються в господарському обороті. І, таким чином, у виграші 

опиняються і підприємці, і наймані працівники. 

В Україні держава також повинна стимулювати створення фондів 

соціального захисту на підприємствах. Для цього необхідно сформувати і 

прийняти законодавчі та нормативно-правові акти, що визначають діяльність 

таких фондів. Тобто, сучасна система регулювання соціально-трудових 

відносин у розвинутих країнах характеризується: зміною форм організації праці 

і взаємовідносин найманих робітників і роботодавців у процесі виробництва; 

посиленням згуртованості робітників та профспілкового руху; розвитком 

демократичних процедур управління виробництвом. 

Не зважаючи на приведені вище відмінності різних моделей державної 

політики соціального захисту економічно активного населення в різних країнах, 

є також певні принципи та інструменти, які їх поєднують.  

Так, в більшості країнах захисним бар'єром для економічно активного 

населення служить закон про мінімальну заробітну плату і її періодичну 

індексацію залежно від зростання споживчих цін. В Італії механізм індексації 

запускається при зростанні індексу цін на 1 %, в Данії – на 3 %, в Бельгії – на 2 

%, в Люксембурзі – на 2,5 %. В деяких країнах – США, Канаді, Франції, 

Швейцарії – індексація охоплює не все трудове населення, а лише найманих 

працівників [17].  

В сучасних умовах в багатьох країнах ЄС активно застосовуються 

програми захисту доходу, в разі його зниження нижче встановленого рівня. В 

скандинавських країнах подібним програмам надано загальнодержавного 

статусу, а в центральноєвропейських країнах такі програми діють на 

регіональному і місцевому рівнях (рис. 1.4).  
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Країна Основні допомоги та послуги 

Австрія Відшкодування вартості оплати житла, медичного страхування 

Бельгія Відшкодування вартості оплати житла, медичного обслуговування 

Данія Відшкодування вартості оплати житла, стипендії студентам 

Фінляндія 
Відшкодування вартості оплати житла, послуг охорони здоров'я, 

вартості перебування дітей в дошкільних установах 

Франція Відшкодування вартості оплати житла, послуг охорони здоров'я 

Німеччина 
Відшкодування вартості оплати житла, послуг охорони здоров'я, 

допомога на освіту 

Ірландія 
Відшкодування вартості оплати житла, безкоштовне медичне 

страхування 

Люксембург 
Відшкодування вартості оплати житла, безкоштовне медичне 

страхування 

Нідерланди 
Відшкодування вартості оплати житла, безкоштовне медичне 

страхування 

Португалія 
Відшкодування вартості оплати житла, послуг охорони здоров'я, 

допомога на освіту 

Іспанія 
Відшкодування вартості оплати житла, допомога в придбанні 

предметів домашнього побуту 

Швеція 

Відшкодування вартості оплати житла, послуг охорони здоров'я, 

допомога в придбанні предметів домашнього побуту, субсидії на 

освіту 
 

Рис. 1.4. Допомога, що надається за національними програмами захисту 

доходу в деяких країнах ЄС [20] 

 

Таким чином, вивчення моделей державної політики соціального захисту 

населення дає можливість зробити висновок про те, що соціал-демократична 

(солідарна) модель є найбільш наближеною до суті “держави добробуту” – 

держава, стягуючи найвищі податки, несе найвищі витрати на соціальний 

захист та соціальні програми, широке коло соціальних гарантій, і як наслідок, 

має менший відсоток населення, що перебуває за межею бідності і меншу 

соціальну поляризацію в суспільстві; ліберальній моделі притаманні менші 

витрати на соціальні програми, терпляче відношення до бідності та соціальної 

нерівності в суспільстві, а пріоритет надається підтримці та стимулюванню 

економічної активності працездатного населення; консервативна 
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(корпоративна) модель характеризується розвиненою системою соціального 

захисту на основі залучення коштів держави та підприємців і жорстким 

зв'язком між рівнем соціального захисту та тривалістю професійної діяльності 

робітників (держава прагне заміни матеріальної підтримки громадян системою 

страхового захисту), стимулює економічне зростання і зайнятість населення. 

Таким чином, проведене дослідження особливостей різних моделей 

державної політики соціального захисту населення (в тому числі економічно 

активного населення) в різних країнах дозволяє зробити висновок, що вони в 

різній мірі сприяють збереженню і розвитку людського потенціалу, соціальній 

стабілізації суспільства, позитивно впливають на розвиток економіки, 

підвищуючи купівельну спроможність населення та пропозицію робочої сили, 

стимулюють зростання та підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки.  
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО 

НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Нормативно-правове забезпечення державної політики 

соціального захисту економічно активного населення 

 

Аналіз сучасного стану функціонування системи соціального захисту 

населення в Україні свідчить про існування недоліків у цій сфері, що 

обумовлює необхідність перегляду підходів до механізмів державного 

управління. Насамперед, це стосується правового механізму, який представляє 

собою комплекс взаємопов’язаних юридичних засобів, що об’єктовані на 

нормативному рівні, необхідні та достатні для досягнення певної мети. На 

юридичному рівні цей механізм поєднує інтереси суб’єктів з практикою їх 

реалізації, доводить процес державного управління до логічного результату.  

Головними джерелами права громадян на соціальний захист є 

нормативно-правові акти та нормативно-правові договори. Основою для 

розвитку національного соціального законодавства, як справедливо зазначає Н. 

Болотіна, є міжнародні соціальні акти, де виділяються акти світового і 

регіонального рівнів. Світовий рівень – це такі міжнародні акти, як: Загальна 

декларація прав людини (ООН, 1948 р.); Міжнародний пакт про економічні, 

соціальні та культурні права (ООН, 1966 р.); Конвенція про права дитини 

(ООН, 1989 р.) Декларації ООН – Декларація прав дитини (ООН, 1959 р.), 2 

Копенгагенська декларація про соціальний розвиток (1995 р.), Стандартні 

правила щодо урівняння можливостей інвалідів (1994 р.); Всесвітня декларація 

ООН про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей (1990 р.); 

Резолюція ООН «Принципи медичної етики» (1992 р.); Конвенції та 

Рекомендації Міжнародної організації праці; нормативні акти Всесвітньої 
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організації охорони здоров’я та Всесвітньої медичної асамблеї тощо.  

До актів регіонального, зокрема європейського, рівня належать 

Європейська соціальна хартія (Рада Європи, Турин, 1961 р.), переглянута 

Європейська соціальна хартія (Рада Європи, Страсбург, 1996 р.), Європейський 

кодекс соціального забезпечення (ЄС, 1964 р., переглянутий у 1990 р.), Хартія 

основних соціальних прав трудящих (ЄС, 1989 р.), Європейська конвенція про 

соціальну та медичну допомогу (Рада Європи, 1953 р.) та ін. [19].  

До національних нормативно-правових актів у сфері соціального захисту 

належать, передусім, Конституція України, закони України та підзаконні 

нормативно-правові акти: укази Президента України, постанови Кабінету 

Міністрів України, акти міністерств, місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування. Варто зазначити, що Конституція України є 

Основним законом, в якому закріплено право громадянина на соціальний 

захист (ст. 46), «що включає в себе право на забезпечення їх у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом» [32].  

Водночас у розділі II «Права, свободи та обов’язки людини і 

громадянина» Конституції України визначаються основні соціальні права 

громадян, що захищаються і гарантуються державою. Так, у ст. 43 визначено 

право громадянина на працю, у ст. 45 – право на відпочинок, у ст. 47 – право на 

житло, ст. 49 – право на охорону здоров’я, ст. 53 – право на освіту тощо. 

Зауважимо, що сьогодні Україна переживає складний етап, який 

супроводжується складним макроекономічним становищем, спадом 

економічного розвитку, політичною й військовою нестабільністю тощо. Все це 

призводить до значного зростання соціальних негараздів, таких як безробіття, 3 

втрата доходу, житла, бідність, зменшення витрат на фінансування заходів 

охорони здоров’я, освіти та інших галузей соціально-гуманітарної сфери, 

створення безпечних умов праці. Протистояти цим явищам може лише 

суспільство, в якому створено надійну систему соціального захисту. Правові 
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основи для функціонування вітчизняної системи соціального захисту закладені 

низкою законодавчих актів, яких налічується близько 60, а також запроваджено 

більше ніж 120 підзаконних нормативно-правових актів. Відмітимо, що 

національна система соціального захисту України охоплює різноманітні 

напрями: забезпечення прожиткового мінімуму населення; забезпечення 

громадянам заробітку для задоволення власних матеріальних і моральних 

потреб у межах відповідного закону; захист найманих робітників від 

негативних наслідків індустріального виробництва; захист цивільних та 

політичних прав і свобод тощо [27].  

В умовах сучасної економічної кризи державна політика соціального 

захисту економічно активного населення в Україні переважно зводиться до 

пом`якшення її найгостріших проявів, а відповідні заходи вживаються із 

значним запізненням за рахунок грошової емісії та перерозподілу коштів при 

постійному зменшенні фінансової бази. При цьому соціальна державна 

підтримка населення набула тотального (безадресного) характеру і, як правило, 

полягає в збільшенні соціальних трансфертів з бюджету, тобто є пасивною. 

Практично ігнорується питання необхідності запровадження активної 

державної соціальної політики, яка полягає в здійсненні заходів, спрямованих 

на створення умов для найповнішої реалізації потенціалу людини й суспільства, 

сутнісних сил особистості у процесі соціально-економічного розвитку.  

Загалом, в Україні система соціального захисту економічно активного 

населення характеризується стихійністю, аморфністю, невизначеністю, що 

гальмує повноцінний процес соціального розвитку та сприяє зростанню 

соціальної напруги в суспільстві. 

Конституція проголошує Україну демократичною, соціальною правовою 

державою (ст. 1). Ця конституційна норма виступає фундаментальним 

принципом, що завдає вектор розвитку українського суспільства [8]. 

Соціальна держава – це правова демократична держава, що проголошує 

вищою цінністю соціальну справедливість. Це форма організації суспільства, 

що здатна забезпечити соціальний прогрес. Серед її головних пріоритетів –
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соціальний захист громадян, нейтралізація соціально – економічних конфліктів, 

дотримання соціальних стандартів та принципів гідного життя для всіх 

громадян за допомогою розподілу та перерозподілу ВВП. 

Головним атрибутом соціальної держави є реальна відсутність бідних, а 

не декларативне проголошення допомоги соціальне уразливим верствам. При 

цьому добробут забезпечується не тільки і не стільки перерозподілом власності 

одних на користь інших, а головним чином стимулюванням і забезпеченням 

активної та ініціативної діяльності всіх громадян. 

І хоча в 1996 р. Конституцією України було затверджено, що Україна є 

соціальною державою, однак у дійсності основні її засади (гарантування 

мінімального рівня життя і рівності стартових можливостей, проведення 

політики повної зайнятості тощо) так і не були реалізовані. 

Варто відзначити, що за роки незалежності в Україні змінювались 

підходи щодо напрямків реалізації соціальної політики. Спочатку відбувся 

перехід від переважно егалітарного (зрівнялівки) підходу до ролзіанського 

(намагання максимізувати рівень та якість життя найбідніших членів 

суспільства) підходу формування добробyтy населення [18].  

На наш погляд, в сучасних умовах нагальною необхідністю є перенесення 

акцентів з допомоги соціально вразливим верствам суспільства та лише 

працюючої частини населення на економічно активне населення (зайняте 

населення та безробітні) шляхом розвитку ринку праці й максимального 

розширення зайнятості, забезпечення гідної винагороди за працю, на 

заохочення економічної активності, прагнення набути високий рівень 

професійно-освітньої підготовки.  

Розглядаючи напрямки розвитку системи соціального законодавства в 

Україні з моменту проголошення її незалежності та звертаючись до сучасного 

стану законодавчого забезпечення соціальної сфери, слід відзначити, що за 

вказаний період так і не було створено єдиної і внутрішньо несуперечливої 

системи законодавчих актів, які регулюють соціальний захист економічно 

активного населення. 
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Певним чином це пояснюється специфікою самої системи соціального 

захисту, яка має доволі складну структуру, елементами якої є пенсійне 

забезпечення, соціальна допомога, соціальне страхування. Тому складність 

об’єкта правового регулювання та різноманітність соціальних проблем 

породжують певні ускладнення в коригуванні правових норм. Внаслідок цього 

виникають розбіжності в різних законах з одного і того ж питання, що 

ускладнює можливість їх безпосереднього застосування. Тому практично 

жодна спроба комплексного підходу до вирішення проблем бідності, 

зайнятості, підвищення рівня та ефективності соціального захисту економічно 

активного населення не була реалізована. 

Наполягаючи на недосконалості законодавчого забезпечення права на 

соціальний захист, ми не маємо на увазі недостатню кількість законів. Навпаки, 

існує занадто багато законів та підзаконних нормативно-правових актів, які 

нерідко суперечать один одному. Політика держави з питань соціального 

захисту формується, в першу чергу, на законодавчому рівні. За роки 

незалежності України прийнято значну кількість законів України, Указів 

Президента, Постанов Уряду, стратегій, концепцій та інших нормативно-

правових актів із питань соціального захисту населення України, в тому числі 

економічно активної його складової. 

Так, після проголошення незалежності України було розпочато створення 

національної системи соціального забезпечення населення. У прийнятій 21 

грудня 1993 р. № 3758–XII Концепції соціального забезпечення населення 

України, яка є широкомасштабною, комплексною державною програмою 

розвитку соціального забезпечення і покликана радикально змінити систему 

соціального захисту населення, було закладено основи правової й нормативної 

баз соціального забезпечення, вироблено механізми забезпечення дотримання 

соціальних гарантій. 

Серед головних напрямків реформування цієї сфери Концепцією 

передбачалося: удосконалення соціального страхування (законодавче, 

організаційне, фінансове, кадрове забезпечення сфери соціального страхування 
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тощо); реформування системи загальнообов'язкового державного соціального 

страхування громадян (здійснення страхування на основі таких принципів, як 

відповідальність суспільства і держави за дбайливе ставлення до особистості 

громадянина та його потреб); державне гарантування реалізації застрахованими 

громадянами своїх прав, пов'язаних з отриманням соціальних послуг і 

матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням; реформування тих структурних механізмів системи соціальної 

безпеки людини, які ставлять працюючого в абсолютну залежність від 

державної системи соціального захисту.  

В основу реорганізації діючої системи соціального забезпечення 

передбачалося покласти такі головні принципи [61]: 

- соціальне забезпечення поширюється тільки на громадян, які 

працюють за наймом, членів їх сімей та непрацездатних осіб;  

- диференційований підхід до різних соціально-демографічних груп 

населення залежно від ступеня їх економічної самостійності, працездатності, 

можливостей підвищення рівня матеріального добробуту;  

- перерозподіл економічної відповідальності за реалізацію соціальних 

гарантій між державою, підприємствами і громадянами;  

- визначення рівня соціальних гарантій на підставі соціальних 

нормативів;  

- відповідність форм соціального забезпечення населення ступеню 

розвитку ринкових відносин в економіці. 

Однак до сих пір Концепція соціального забезпечення населення України 

в контексті вищенаведених принципів в повній мірі не реалізована. 

У 2001 р. було розроблено “Концептуальні засади стратегії економічного 

та соціального розвитку України на 2002 – 2011 рр.”. Метою стратегії на 

наступне десятиріччя проголошувалося забезпечення підґрунтя для 

високорозвиненої, соціальної за своєю сутністю демократичної правової 

держави Україна, її інтегрування у світовий економічний процес як країни з 

конкурентоспроможною економікою, здатною вирішувати найскладніші 
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завдання свого розвитку. Зокрема, серед пріоритетних було визначено такі 

сфери: інституційні перетворення; стратегія макроекономічної політики; 

стратегія розвитку внутрішнього ринку та реального сектору економіки; 

інвестиційна та структурно-інноваційна політика; соціальна політика; 

зовнішньоекономічна стратегія; активна державна регіональна політика; 

економічна та екологічна безпека [12]. 

Наступним комплексним документом, одним з головних напрямків якого 

є підвищення рівня життя населення, в тому числі економічно активної його 

складової, стала довгострокова (на період до 2010 року) Стратегія подолання 

бідності, яка була розроблена Урядом України в грудні 2001 р. Указом 

Президента України від 15.08.2001 р. №637/2001 Стратегію було затверджено, 

якою визначено основні напрями проведення державної політики подолання 

бідності шляхом [45]: 

- створення економічно-правових умов для збільшення доходів і 

зростання економічної активності працездатних громадян;  

- підвищення ефективності соціальної підтримки найбільш уразливих 

груп населення шляхом реформування системи соціального захисту; 

- реформування системи соціального захисту та удосконалення 

пенсійного забезпечення; 

- удосконалення статистики бідності; 

- поєднання політики подолання бідності з політикою становлення 

середнього класу, як важливого чинника соціально-економічного прогресу. 

В 2003 р. було розроблено та прийнято Стратегію економічного і 

соціального розвитку України (2004 – 2015 роки) "Шляхом Європейської 

інтеграції", стрижнем якої в соціальній сфері має стати послідовне та стійке 

зростання показників, що характеризують рівень споживання населення, 

забезпечення можливості надання соціально важливих послуг, реформування 

найважливіших секторів соціальної сфери і на основі цього створення 

сприятливих умов для поліпшення демографічної ситуації та тендерних 

відносин, підвищення якості людського потенціалу, утвердження середнього 
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класу – основи політичної стабільності та демократизації суспільства, значне 

обмеження загрозливої диференціації доходів населення та подолання бідності 

[18]. 

Реалізація цієї Стратегії у соціальній сфері мала здійснюватися поетапно. 

Перший етап (2004 – 2005 рр.) передбачав зниження рівня бідності та 

зменшення диференціації доходів населення за рахунок стимулювання 

випереджальних темпів зростання заробітної плати, посилення адресності 

соціальної підтримки за умови успішного функціонування та розвитку реальної 

економіки. 

Другий етап (2006 – 2009 pp.) - період розгорнутого економічного 

розвитку на основі здійснення комплексної модернізації підприємств, 

утвердження принципів та механізмів структурно-інноваційної моделі 

соціально орієнтованої економіки, упорядкування відносин власності, глибокої 

демократизації суспільних процесів. За ці роки необхідно було забезпечити 

збільшення середньорічних темпів приросту ВВП до 7,1%, середньорічний 

рівень інфляції мав бути знижений до 4 – 5%, а рівень зростання реальних 

доходів населення – у межах 7 – 8% за рік. 

Третій етап (2010 – 2015 pp.) - період закріплення стійких темпів 

зростання з акцентами на вирішення широкого комплексу проблем поліпшення 

добробуту населення. У зазначений період середньорічні темпи зростання ВВП 

мають становити 6%, інвестицій в основний капітал – 11,7%, реальних доходів 

населення – 6,0%, інфляція повинна зменшитися до 3 – 4% [18]. 

В 2010 р. було прийнято Програму економічних реформ на 2010 – 2014 

рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава», яка охоплює широкий набір стратегічних перетворень за п'ятьма 

напрямами, які прямо чи опосередковано впливають на рівень та ефективність 

соціального захисту населення:  

- створення базових передумов економічного росту через утримання 

низького рівня інфляції, стабілізації державних фінансів і створення стійкої 

фінансової системи;  
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- формування режиму максимального сприяння для бізнесу шляхом 

зменшення ролі держави в економіці, зниження адміністративних бар'єрів для 

бізнесу, модернізації податкової системи й поглиблення міжнародної 

економічної інтеграції України;  

- модернізація інфраструктури й базових секторів шляхом усунення 

усталених структурних проблем в енергетичній, вугільній, нафтогазовій 

галузях і ЖКГ, а також розвитку транспортної інфраструктури й ринку землі. 

Перехід від дотацій до самоокупності виробництва й соціальних послуг;  

- збереження й розвиток людського й соціального капіталу шляхом 

підвищення ефективності й стабільності соціального захисту, поліпшення 

якості й доступності освіти й медичного обслуговування;  

- підвищення ефективності державного управління шляхом 

реформування державної служби й виконавчої влади [63]. 

Слід зазначити, що досить часто реформи, які здійснювались в Україні за 

час незалежності, не мали необхідної соціальної спрямованості, або 

передбачали спочатку проведення економічних реформ, а потім реалізацію 

завдань соціального розвитку. Економічні реформи не сприяли становленню 

середнього класу як основного носія демократії, соціальної стабільності в 

суспільстві, економічного прогресу. Реформи не сприяли подоланню бідності, 

глибокого матеріального розшарування населення, яке набагато перевищує 

відповідні показники розвинених країн, становленню адаптованої до ринкової 

економіки соціальної інфраструктури. 

Тому для запобігання подальшому зниженню рівня життя населення в 

Україні, в тому числі економічно активної його складової необхідна розробка і 

впровадження спеціальної, глибоко продуманої і узгодженої з логікою реформ 

Стратегії державної політики соціального захисту економічно активного 

населення. На наш погляд, в рамках такої Стратегії державна політика 

соціального захисту економічно активного населення повинна бути спрямована 

на вирішення проблем в наступних напрямках: 

- демографія (природне відтворювання населення, внутрішня і 
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зовнішня міграція, в тому числі трудова);  

- праця (ринок праці і зайнятість, підготовка і перепідготовка кадрів, 

умови і охорона праці, соціальне партнерство); 

- доходи населення і їх окремі складові (заробітна плата, пенсії, 

соціальні допомоги), а також оподаткування цих доходів та їх захист від 

знецінення; 

- соціальна інфраструктура (житло, школи, дошкільні установи, 

установи охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту і т.п.). 

Отже, протягом життя кожна людини знаходиться перед небезпекою 

настання обставин, які можуть безпосереднім чином вплинути на стан її 

здоров’я (хвороба, старість, інвалідність) та призвести до втрати заробітку – 

основного джерела засобів до існування. Побороти ці обставини, в більшості 

випадків, самостійно особа не може, оскільки вони визначаються об’єктивними 

соціально-економічними умовами, тісно пов’язані з трудовою діяльністю і 

майже не залежать від волі особи. Проте, вони впливають на соціальну 

стабільність суспільства і тому, держава бере на себе певну відповідальності за 

їх настання і створює систему соціального захисту. Відповідно до напрямів 

соціального захисту прийняті законодавчі акти, що визначають основи 

соціальної захищеності певної категорії населення: інвалідів, дітей-сиріт, 

багатодітних сімей, дітей війни, ветеранів військової служби, ветеранів праці та 

ін. Ці закони не тільки визначають основи соціального захисту, але й 

гарантують визначеним особам рівні з усіма іншими громадянами можливості 

для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства. 

Таким чином на законодавчому рівні створюються необхідні умови, які дають 

можливість громадянам ефективно реалізувати їх 4 права й свободи та вести 

повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, 

здібностями і інтересами.  

Підсумовуючи все вище сказане, можна стверджувати, що в Україні 

розбудована достатня правова основа для функціонування системи соціального 

захисту, однак, у законодавчих актах існують певні прогалини, які потребують 
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більш детального розгляду. Враховуючи конституційні засади права людини на 

соціальний захист в Україні, а також суттєві зміни, що відбулися в країні 

останніми роками, які кардинально змінили правове регулювання відносин у 

сфері соціального захисту, надзвичайно актуальною є подальша розробка 

проблем щодо права соціального захисту як галузі державного управління, про 

предмет, метод, систему, джерела, принципи, правовідносини у цій сфері, а 

також про правовий статус суб'єктів, систему соціальних стандартів і 

державних гарантій та їх відповідності міжнародним соціальним стандартам. 

Окремою важливою проблемою є правові аспекти державної соціальної 

допомоги як однієї з організаційно-правових форм соціального захисту 

економічно активного населення.  

 

2.2. Сучасний стан ринку праці та результативність механізмів 

соціального захисту економічно активного населення в Україні 

 

Посилена увага дослідників і політиків протягом тривалого часу до 

процесів, що відбуваються у сфері матеріального виробництва, була 

обумовлена прискореним економічним розвитком та індустріальною 

трансформацією суспільства. При цьому метою розвитку визначалось 

досягнення максимальних обсягів промислового виробництва і валового 

внутрішнього продукту, позитивного торгового балансу і бездефіцитного 

бюджету, а не розширення можливостей людського розвитку та підвищення 

рівня життя населення.  

Слід відзначити, що ще Аристотель вважав, що „... багатство позбавлене 

усілякого сенсу, а людина, маючи надмір грошей, може померти з голоду”. 

Тобто фактично Аристотель визнавав, що економічне зростання – це засіб, а не 

мета [15]. 

Тому, на наш погляд, державна соціальна політика, метою якої є 

підвищення рівня соціальної безпеки й добробуту населення, його соціального 

захисту, має виходити з реального стану економіки країни. А головною умовою 
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вирішення комплексу сучасних проблем соціального захисту економічно 

активного населення є створення відповідної економічної бази та забезпечення 

сталого економічного зростання. Економічний розвиток має забезпечувати 

зростання можливостей для задоволення соціальних потреб та зворотну дію 

соціальної складової на підтримання високої економічної активності.  

Отже, проблеми розвитку соціальної сфери тісно пов'язані з 

кардинальними проблемами економічного зростання, тому, наприклад, 

інвестування соціальної сфери у розвинутих країнах сьогодні є важливою 

складовою їх суспільного прогресу. Тобто соціальна функція економіки є 

органічною складовою і стимулом економічного розвитку, без реалізації якої 

економіка втрачає здатність до розширенного відтворення.  

В економічній політиці соціальної держави потрібно сполучення заходів 

державного регулювання, конкуренції, розвитку особистої ініціативи громадян 

щодо забезпечення власного добробуту. Визначаючи мету державного 

регулювання на конкретному часовому відрізку, держава стикається з 

проблемою взаємного протиріччя цілей. Тому складним питанням державного 

регулювання є пошук оптимально гармонічної системи цілей.  

Економічна наука розглядає на глобальному рівні основну, вищу мету 

державного регулювання, яка повинна зводитися до досягнення максимального 

добробуту всього суспільства. Її реалізація можлива шляхом досягнення 

п’ятьох прикладних цілей, які поєднуються поняттям "магічний п’ятикутник", 

за реалізацію яких держава несе відповідальність (рис. 2.1). 

Про "магічний п’ятикутник" говориться в тому розумінні, що одні його 

цілі можуть суперечити іншим. Так, економічне зростання змінюється 

падінням, повна зайнятість – циклічним безробіттям, стимулювання зайнятості 

населення за допомогою додаткових державних витрат приводить до зростання 

бюджетного дефіциту, а в остаточному підсумку й до підвищенню рівня 

інфляції. При цьому, наприклад, економічний ріст та повна зайнятість тісно 

взаємопов’язані показники. Так, згідно із законом Оукена щорічний приріст 

реального валового національного продукту (ВНП) приблизно на 2,7 % утримує 
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кількість безробітних на постійному рівні.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Цілі державного регулювання („магічний п’ятикутник”) [27] 

 

Кожні додаткові 2 процентних пункти приросту реального ВНП 

зменшують кількість безробітних на 1 процентний пункт. Аналогічно 

скорочення реального ВНП на 2 % збільшує кількість безробітних на 1 

процентний пункт. Закон Оукена можна трактувати і так: зростання рівня 

безробіття на 1 процентний пункт над природним рівнем дає 2 – 2,5 % втрати 

ВНП порівняно з потенційним [27]. 

Із закону Оукена випливає, що певні темпи приросту ВВП необхідні, для 

того, щоб утримувати безробіття на попередньому рівні. Це пояснюється тим, 

що оскільки продуктивність праці постійно зростає, то, щоб зайняти існуючу 

кількість працівників за інших однакових умов, необхідно розширювати 

виробництво.  

Враховуючи вищенаведене, слід зазначити, що "магія п’ятикутника" і 

полягає в тому, щоб державний регуляторний вплив здійснювався у всіх п’яти 
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напрямках рівномірно (наскільки це можливо), а оптимальним є варіант 

використання методу маневрування (поперемінне часткове досягнення кожної з 

конфронтуючих цілей державного регулювання). 

Одним з основних показників, який характеризує економічне зростання є 

валовий внутрішній продукт (ВВП), тобто динаміка його зміни.  

При розробці відповідних заходів державної політики соціального 

захисту економічно активного населення слід враховувати, що збільшення 

реальних трудових доходів населення та зменшення рівня безробіття може бути 

слідством: стабілізації макроекономічної динаміки, що забезпечує зростання 

реальної заробітної плати та інших доходів населення; встановлення 

економічно і соціально обґрунтованих рівнів мінімальної заробітної плати та 

прожиткового мінімуму; забезпечення оптимальної міжпрофесійної і 

міжгалузевої диференціації заробітної плати всіх категорій працюючих. 

Тому державна політика соціального захисту економічно активного 

населення повинна бути пов'язана з такими задачами стабільного економічного 

розвитку, як забезпечення реального зростання валового внутрішнього 

продукту, поліпшення ситуації на національному ринку праці, приборкання 

інфляційних процесів, ефективне використання бюджетних коштів соціального 

спрямування і коштів спеціальних позабюджетних фондів. Саме ефективний 

економічний розвиток на макрорівні закладає фундамент соціального розвитку 

країни і зрештою визначає рівень добробуту її населення, в тому числі 

економічно активної його складової. Державна політика соціального захисту 

економічно активного населення повинна будуватися на базі реальних 

можливостей національної економіки шляхом послідовного здійснення 

стратегії довгострокового економічного зростання. Необхідне також подальше 

вдосконалення державної соціальної політики у напрямку активізації 

самозахисних спроможностей економічно активного населення. 

В системі ринкових відносин зайнятість виступає головним індикатором 

стану економіки, а рівновага між попитом і пропозицією свідчить про 

стабілізацію економічного розвитку. Зайнятість населення є гарантом у 
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забезпеченні кожним працюючим свого добробуту, відповідного до трудового 

вкладу, знань і здібностей. Скорочення обсягів виробництва загострює 

проблему зайнятості населення і дестабілізує ринок праці. Взагалі основний 

зміст державної політики соціального захисту економічно активного населення 

зводиться до створення необхідних умов для підвищення кожним працівником 

власного добробуту за рахунок особистого трудового вкладу, підприємництва 

та ділової активності та стимулювання безробітних до пошуку та отримання 

роботи. Iнструментарiй регулювання ринку праці повинен гармонійно 

поєднувати механізми ринкового та державного регулювання, що потребує 

визначення відповідних напрямків, пріоритетів та механізмів впливу. 

Вiдповiдно до Закону України "Про зайнятість населення" державна 

політика зайнятості спрямована на реалiзацiю конституційного права громадян 

на працю. З цією метою на державному piвні мають бути вирiшенi проблеми, 

пов’язані із забезпеченням гідної праці через професiйно-квалiфiкацiйну 

підготовку у вiдповiдностi до потреб економіки, підвищення економічної 

активності населення, конкурентоспроможності та вapтocтi робочої сили, 

регулювання трудової мiграцiї, забезпечення соціального захисту безробітних 

та повернення їх до продуктивної праці [14]. 

Конституція України (ст. 43) гapaнтує кожному громадянину України 

право на працю, що включає можливість заробляти coбi на життя працею, яку 

він вільно обирає, або на яку вільно погоджується [8].  

У Кодексі законів про працю України (ст. 2) визначено, що право 

громадян на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче 

встановленого державою мiнiмального розміру, включаючи право на вільний 

вибір професії, роду занять i роботи, забезпечується державою [14]. 

Проведемо аналіз ринку праці та рівень зайнятості населення в Україні в 

сучасних умовах.  

За даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань 

економічної активності, середньомісячна кількість економічно активного 

населення віком 15-70 років у 2018 р., порівняно з 2017 р., збільшилась на 0,5% 
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і становила 17,9 млн. осіб, з них 17,3 млн. осіб (96,4%) були у працездатному 

віці. Із зазначеної кількості громадян 91,2%, були зайняті економічною 

діяльністю, а решта 8,8%, відповідно до методології Міжнародної організації 

праці (МОП), класифікувалися як безробітні. Рівень економічної активності 

населення віком 15-70 років збільшився з 62,0% у 2017 р. до 62,6% у 2018 р.  

Кількість зайнятого населення віком 15-70 років у 2018 р., порівняно з 

2017 р., збільшилась на 1,3%, та становила 16,4 млн. осіб, з нього у 

працездатному віці – 15,7 млн. Рівень зайнятості населення віком 15-70 років 

збільшився за зазначений період з 56,1% до 57,1%, а серед населення 

працездатного віку з 64,5% до 66,1%. Найвищий рівень цього показника 

спостерігався серед осіб віком 40-49 років, а найнижчий – у молоді віком 15-24 

років та осіб віком 60-70 років.  

У структурі зайнятого населення за професійними групами найбільшу 

частку складали особи, які працювали у найпростіших професіях (19,1%), 

професіонали (18,4%) та працівники сфери торгівлі та послуг (16,8%). При 

цьому найменшу питому вагу серед зайнятого населення складали технічні 

службовці (2,9%) та кваліфіковані робітники сільського та лісового 

господарств, риборозведення та рибальства (0,7%).  

Серед загальної кількості зайнятих осіб кожний четвертий працював у 

торгівлі, шостий – у сільському, лісовому та рибному господарстві, сьомий – у 

промисловості. Кількість неформально зайнятого населення порівняно з 2017 р. 

зменшилася на 4,2% та у 2018 р. становила 3,5 млн. осіб, або 21,6% від 

кількості всього зайнятого населення. Як наслідок, спостерігалося зростання 

частки офіційно зайнятого населення з 77,1% у 2017 р. до 78,4% у 2018 р.  

Неформальні трудові відносини переважали у секторі самостійної 

зайнятості, де частка населення, яке працювало на неформальних робочих 

місцях, становила 71,9% від усіх зайнятих самостійною діяльністю, у той час як 

серед працюючих за наймом таких осіб було 12,2%. При цьому частка 

самозайнятих була більшою серед жінок, ніж серед чоловіків (74,6% проти 

70,1%), та в сільській місцевості порівняно з міською (91,0% проти 42,2%). 
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Сільське, лісове та рибне господарства було основним видом діяльності 

неформально зайнятого населення (42,9%).  

Також кожний п'ятий (18,2%) був неформально зайнятий в оптовій та 

роздрібній торгівлі та кожен шостий – в будівництві (15,9%). У 2018 р. дві 

третини неформально зайнятого населення мали професійно-технічну та повну 

загальну середню освіту (66,8%), у той час як серед офіційно зайнятого 

населення переважали особи з вищою освітою (61,0%). Як наслідок, 

неформально зайняте населення здебільшого працювало у найпростіших 

професіях порівняно з офіційно працевлаштованими особами (52,3% проти 

10,0%).  

Кількість безробітних у віці 15-70 років (за методологією МОП) у 2018 р., 

порівняно з 2017 р., зменшилася на 7,0% та становила 1,6 млн. осіб. Серед 

безробітних дві третини складали міські мешканці (1,1 млн. осіб), решту – 

сільські. Зменшення кількості безробітного населення віком 15-70 років 

відбулося за рахунок осіб працездатного віку (на 7,1%).  

Із загальної кількості безробітних 81,9% раніше працювали, а інші 18,1% 

(0,3 млн. осіб) шукали роботу вперше та не мали досвіду роботи. До останньої 

категорії в основному належала молодь, яка була непрацевлаштована після 

закінчення навчальних закладів. Зокрема, серед таких безробітних у 2018 р. 

частка осіб віком 15-24 роки складала 80,1%, а серед осіб у віці 25-34 років – 

19,9%.  

Рівень безробіття населення віком 15-70 років (за методологією МОП) 

порівняно з 2017 р. зменшився на 0,7 в.п. та у 2018р. становив 8,8% економічно 

активного населення зазначеного віку, а серед населення працездатного віку – 

9,1%. Відповідний показник по країнах Євросоюзу (6,8%) був нижчий, ніж в 

Україні. Рівень безробіття населення працездатного віку (за методологією 

МОП) у 4,8 раза перевищував рівень зареєстрованого безробіття, розрахованого 

по відношенню до економічно активного населення працездатного віку (у 

жінок – у 3,5 раза, чоловіків – у 6,5 раза, міській місцевості – у 5,9 раза, 

сільській – у 3,7 раза), (рис. 2.2).  
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Рис. 2.2. Безробіття серед економічно активного населення працездатного 

віку за статтю та місцем проживання, 2018 р. 

 

Слід зазначити, що у 2018 р., порівняно з 2017 р., у складі безробітних за 

причинами незайнятості відбулося збільшення питомої ваги осіб, звільнених за 

власним бажанням, за угодою сторін (на 3,5 в.п.); звільнених у зв’язку із 

закінченням строку контракту або договору найму (на 1,3 в.п); демобілізованих 

з військової строкової служби (на 0,2 в.п.) та інших (на 1,7 в.п.). Водночас 

спостерігалося зменшення частки безробітних вивільнених з економічних 

причин (на 2,5 в.п.); не працевлаштованих після закінчення загальноосвітніх та 

вищих навчальних закладів (на 2,4 в.п.); звільнених за станом здоров'я, через 

оформлення пенсії (на 0,9 в.п.); тих, що мали сезонний характер роботи (0,7 

в.п.), та не зайнятих через виконання домашніх (сімейних) обов'язків (на 0,2 

в.п.).  

У структурі безробітних за тривалістю пошуку роботи у 2018 р., 

порівняно з 2017 р., відбулось скорочення частки осіб, які шукали роботу 12 

місяців і більше (на 5,1 в.п.), від 6 місяців до 12 місяців (на 0,8 в.п.) та до 1 

місяця (на 0,3 в.п.). При цьому збільшилася питома вага осіб, які шукали роботу 

від 3 місяців до 6 місяців (на 3,5 в.п.) та від 1 місяця до 3 місяців (на 2,7 в.п.).  

Середня тривалість безробіття (за методологією МОП) порівняно з 2017 

р. зменшилася та у 2018 р. становила 6 місяців. Кількість економічно 
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неактивного населення віком 15-70 років у 2018р. становила 10,7 млн. осіб, або 

більше третини всього населення цього віку. Кожен другий економічно 

неактивний був пенсіонером, кожен п'ятий – учнем, студентом або виконував 

домашні (сімейні) обов’язки. До вищезазначеної категорії також належать 

особи, які шукали роботу, але не були готові приступити до неї впродовж 

найближчих двох тижнів та ті, які не шукали роботу, тому що втратили надію її 

знайти (зневірені), не знали, де і як її шукати, або були переконані у відсутності 

підходящої роботи.  

Такі громадяни за умови сприятливої кон’юнктури могли б 

запропонувати свою робочу силу на ринку праці та відносяться до потенційної 

робочої сили. Так, у 2018 р. кількість потенційної робочої сили серед 

економічно неактивного населення становила 141,7 тис. осіб, або 1,3% (у 2017 

р. – 171,2 тис. осіб, або 1,6%). З урахуванням потенційної робочої сили рівень 

безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП) у 2018р. 

становив би 9,5% проти 8,8% (рис. 2.3).  

 

 

 

Рис. 2.3. Пропозиція робочої сили, 2018 р. 

 

За адміністративними даними державної служби зайнятості, статус 

безробітного впродовж 2018 р. мало 1064,2 тис. осіб. Кількість зареєстрованих 

безробітних порівняно з 2017 р. зменшилась на 3,6% та на кінець 2018 р. 

становила 341,7 тис. осіб. Серед їх загальної кількості 297,2 тис. осіб (87,0%) 
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раніше мали досвід роботи, з них кожний третій працював у сільському 

господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві, кожний сьомий – 

в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і 

мотоциклів, кожний восьмий – у переробній промисловості та в державному 

управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні. Кількість 

вакансій, заявлених роботодавцями, на кінець 2018 р. становила 58,4 тис. осіб, 

що на 16,1% більше, ніж на кінець 2017 р.  

Із загальної кількості вакансій кожна п'ята була в переробній 

промисловості, кожна шоста – в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті 

автотранспортних засобів і мотоциклів, кожна дев’ята – у транспорті, 

складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності. Найбільша 

кількість вакансій спостерігалася серед кваліфікованих робітників з 

інструментом (23,7% від загальної кількості вакансій на кінець 2018р.), а 

найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового 

господарств, риборозведення та рибальства (1,0%).  

Наявність структурної диспропорції між попитом на робочу силу та її 

пропозицією є фактором, що обмежує задоволення потреб роботодавців у 

працівниках. Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в 

цілому по країні зменшилось із 7 осіб на кінець 2017 р. до 6 осіб на кінець 2018 

р. 

Проблема безробіття – надзвичайно гостра проблема для українського 

суспільства. Прикро, що вагомий внесок до формування безробіття в Україні 

здійснює прихована форма, тобто небажання та неможливість значної частини 

реально безробітних осіб працездатного віку реєструватися в службах 

зайнятості. Цим пояснюється різниця між рівнем зареєстрованого безробіття та 

рівнем безробіття за методологією МОП. 

Так, показники безробіття визначаються двома способами. За 

методологією МОП, показник безробіття — це відносний показник, який 

характеризує ступінь нереалізованої пропозиції робочої сили на ринку праці. 

Він визначається як відношення (у відсотках) чисельності безробітних віком 
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15–70 років до чисельності економічно активного населення зазначеного віку 

(зайняті та безробітні у визначенні МОП). Саме такий спосіб застосовується у 

світовій практиці, оскільки дозволяє з'ясувати реальний стан зайнятості.  

За другим способом (який використовується в Україні), показник 

безробіття відображає частку осіб, які перебувають на обліку в державній 

службі зайнятості та мають статус безробітного в загальній чисельності 

працездатного населення. Зрозуміло, що не всі фактичні безробітні в Україні 

зареєстровані. Як наслідок, термін "зареєстроване безробіття" в Україні - 

винятково адміністративний показник, що відображає ефективність роботи 

Державної служби зайнятості. Офіційна методика не враховує прихованого 

безробіття, тобто кількості фактично безробітних людей. Тому для підрахунку 

безробітних доцільно в Україні використовувати саме методику МОП. 

За даними експертно-аналітичного центра Конфедерації роботодавців 

України, зростання заробітних плат випереджає зростання продуктивності в 

бюджетоутворюючих галузях: у металургії і гірничорудній промисловості, а на 

ферросплавних підприємствах відбувається навіть зниження продуктивності 

праці [59]. Тобто власники цих підприємств (в тому числі держава) недостатньо 

приділяють уваги впровадженню сучасних і інтенсивних способів виробництва, 

що в умовах світової економічної кризи привело до зниження 

конкурентоспроможності продукції. 

Тому, враховуючи наявні тенденції розвитку ринку праці в Україні, є два 

варіанти його подальшого розвитку. Перший полягає в тому, щоб всім 

працівникам платити однаково й мало, забезпечуючи повну зайнятість, а 

робочу силу залишити іммобільною (маломобільною), яка отримує заробітну 

плату не за працю, а за робоче місце. При цьому зайнятість характеризується 

великими диспропорціями: поруч із надлишком робочої сили в одних сферах і 

галузях економіки існує дефіцит професійних кадрів в інших. Ця модель 

використання трудових ресурсів націлена на дешеву робочу силу з 

нерозвиненими сучасними потребами й наявністю безкоштовних соціальних 

послуг досить низької якості.  
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Другий полягає в тому, щоб істотно підвищити рівень заробітної плати, 

але не всім однаково, а диференційовано, в залежності від продуктивності праці 

і реального внеску у кінцеві результати праці (концепція ефективної 

зайнятості). При цьому держава повинна стимулювати запровадження 

трудозберігаючих технологій, скорочення надлишкових кaдpів, шляхом 

виплати їм допомоги, розмір якої прямо залежить від рівня заробітної плати, і 

надання можливості безкоштовної перекваліфікації й допомоги в подальшому 

працевлаштуванні.  

Слід зазначити, що перший варіант значно знижує якість робочої сили та 

продуктивність праці. Другий – це модель розвитку ринку праці у всіх 

розвинених країнах. Тобто, мова йде про необхідність відмови в Україні від 

концепції повної зайнятості й прийнятті на озброєння концепції ефективної 

зайнятості, основними компонентами якої є: скорочення важкої 

некваліфікованої праці; стимулювання гнучких форм зайнятості, що дає 

можливість забезпечити роботою всіх бажаючих працювати; формування 

ефективної системи соціального партнерства; посилення зв'язку оплати праці з 

кінцевими результатами; ліквідація принципу оплати за вихід на роботу (без 

урахування результатів праці). 

Таким чином, основними проблемами ринку праці та зайнятості в Україні 

в контексті державної політики соціального захисту економічно активного 

населення є: низький рівень заробітної плати та відсутність її стимулюючої 

функції до підвищення продуктивності праці; високий рівень безробіття; 

регіональні диспропорції зайнятості, оплати праці, безробіття; вимивання через 

трудову міграцію прошарку населення із середнім рівнем кваліфікації, але 

високою економічною активністю. 

Тому головними напрямками державної політики соціального захисту 

економічно активного населення повинні стати: забезпечення випереджальних 

темпів зростання продуктивності праці у порівнянні з темпами зростання 

заробітної плати працівників; забезпечення випереджальних темпів зростання 

заробітної плати працівників у порівнянні з індексом росту споживчих цін; 
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підвищення рівня допомоги з безробіття до рівня мінімального прожиткового 

рівня; підвищення рівня мінімальної заробітної плати на рівень не нижче ніж на 

130 – 150% мінімального прожиткового рівня та допомоги з безробіття; 

зниження рівня безробіття до рівня 3 – 5% працездатного населення (за 

методологією МОП); реформування системи соціального захисту, соціального 

страхування й пенсійного забезпечення у напрямку стимулювання економічної 

активності населення, створення робочих місць в національній економіці, 

захисту прав трудових мігрантів та заохочення їх повернення в Україну. 

 

2.3. Оцінка ефективності державного регулювання зайнятості 

економічно активного населення  

 

В економічній літературі поняття «регулювання» розуміють по-різному. 

В публікаціях західних вчених його трактують і як процес втручання держави в 

економіку загалом, і як адміністративно-правову регламентацію розвитку 

бізнесу. В довідкових економічних джерелах цей термін подають як вплив з 

метою впорядкування, встановлення правильної взаємодії окремих частин 

економічного механізму, розрізняючи при цьому регулювання державне та 

ринкове. Розрізняють такі форми регулювання суспільно-економічних відносин 

стосовно ринку праці: директивне планування, стимуляційне регулювання, 

ринкове саморегулювання. Залежно від переважання у механізмі впливу на 

економічну підсистему (ринок праці) тих чи інших важелів (економічних, 

адміністративних та правових форм та методів, регулювання може бути пряме, 

жорстке, часткове, м’яке [23]. 

Для України, яка розвивається за соціально-орієнтованою ринковою 

моделлю, властиве часткове, м’яке державне регулювання ринку праці. 

Основними напрямами, в розрізі яких здійснюється реалізація положень 

державної політики в сфері регулювання ринку праці (загальнонаціонального 

та регіональних), є: стратегічне та індикативне планування; правове та 

адміністративне регулювання; бюджетно-фінансове, грошово-кредитне а цінове 
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регулювання; державне та соціальне підприємництво; структурно-інвестиційна, 

галузева, науково-технічна, соціальна політика; цільові комплексні програми. 

Узагальнення визначених теоретичних положень та методів дозволяє 

запропонувати теоретико-методичний підхід до дослідження проблем 

регулювання ринку праці (рис. 2.4).  

Державне регулювання ринку праці повинно сприяти вирішенню 

наступних проблем: підвищення рівня зайнятості та зниження рівня безробіття 

населення; узгодження потреб ринку праці та ринку освітніх послуг; створення 

нових робочих місць; підвищення можливостей для професійного розвитку 

індивіда; стимулювання самозайнятості населення; надання додаткових пільг 

соціально вразливим верствам населення. 

Сучасними складовими державної політики регулювання ринку праці є: 

сприяння збалансуванню попиту і пропозиції на ринку праці; забезпечення 

раціонального розподілу та повноти використання робочої сили; розширення 

можливостей для самофінансування бізнесу; підвищення мотивації до праці, 

зайнятості та підприємництва; підвищення рівня конкурентоспроможності 

населення; нормативно-правове забезпечення малого та середнього бізнесу; 

сприяння самозайнятості безробітного населення [7]. 

Суб’єктами, що впливають на регулювання ринку праці, є державні 

установи та організації, які здійснюють регулювання процесів у сфері ринку 

праці та трудових відносин. 

Об’єктами регулювання ринку праці виступають соціально-трудові 

відносини між робітником та працедавцем; збалансування попиту і пропозиції 

на ринку праці; соціальний захист населення [42].  

До соціальних інститутів, що впливають на регулювання ринку праці, 

належать: Міністерство соціальної політики України; Міністерство освіти і 

науки; інші міністерства та центральні органи виконавчої влади; Державна 

служба зайнятості, обласні та місцеві центри зайнятості; Фонд 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття. 
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Рис. 2.4. Теоретико-методичні підходи до дослідження проблем 

регулювання ринку праці  
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Сучасними інструментами регулювання ринку праці є державні та 

регіональні програми зайнятості населення, державні статистичні обстеження 

домогосподарств і суб’єктів економічної діяльності, державні освітні стандарти 

та програми тощо. 

Пріоритетними напрямами державного регулювання ринку праці є: 

– сприяння у працевлаштування безробітного населення, забезпечення 

його максимального охоплення профорієнтаційними заходами, професійною 

підготовкою та перепідготовкою; 

– розвиток нестандартних, інноваційних видів та форм зайнятості на 

ринку праці; 

– сприяння максимальній захищеності соціально вразливих категорій 

населення; 

– створення дієвої нормативно-правової бази з питань регулювання 

трудових відносин на ринку праці; 

– проведення економічної політики в інтересах зайнятості; регулювання 

безробіття; 

– сприяння участі роботодавців у підготовці, перепідготовці та 

підвищенні кваліфікації кадрів, формування зацікавленості у співпраці з 

навчальними закладами; 

– підвищення ефективності існуючих та розробка нових активних заходів 

сприяння зайнятості населення; 

– модернізація існуючих робочих місць шляхом підвищення їх техніко - 

технологічного рівня; 

– сприяння відшкодуванню роботодавцям страхових внесків у разі 

працевлаштуванням безробітних; 

– удосконалення державною службою зайнятості існуючих технологій 

роботи з надання послуг безробітному населенню; 

– здійснення постійного моніторингу ринку праці, професійно-

кваліфікаційної структури зайнятого населення та загальної (додаткової) 

потреби підприємств у висококваліфікованих працівниках [63]. 
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Важливим методологічним завданням є визначення чинників впливу на 

регулювання ринку праці та їх класифікація за такими групами: соціально-

економічні, науково-технологічні, політико-правові, виробничі та інституційні. 

Соціально-економічні чинники впливу на регулювання ринку праці тісно 

пов’язані зі структурними змінами у економіці, особливістю яких є кількісні 

зміни структури споживчого попиту: попит на послуги збільшується в умовах 

скорочення попиту на промислові товари, відбувається зростання частки 

зайнятих у сфері послуг за рахунок скорочення частки зайнятих у 

промисловості та сільському господарстві. 

Соціально-економічні чинники впливу на регулювання ринку праці 

виявляються в економічній активності населення, що забезпечує високу 

пропозицію ресурсів праці на ринку праці. Ринок праці впливає на рівень життя 

та якість життя (рівень оплати праці, наявність робочих місць зі шкідливими 

умовами, рівень травматизму, рівень матеріальної допомоги, підвищення якості 

трудового життя, рівень задоволеності працею, рівень соціальних виплат, 

рівень зайнятості). До групи соціально-економічних чинників відносяться: 

загальні соціально-економічні умови, якість життя, умови праці, матеріальні 

умови та рівень соціальної захищеності тощо [62]. 

Науково-технологічні чинники впливу на регулювання ринку праці 

виявляються у прискоренні науково-технічного прогресу та інформатизації 

економіки. У сучасних економічних умовах змінюються технології 

виробництва, зростає частка інформаційних ресурсів у загальній структурі 

зайнятості, з’являються нові альтернативні форми зайнятості. Науково-

технологічні чинники також проявляються у якості трудового потенціалу 

населення, культурі праці та трудовій поведінці.  

Політико-правові чинники впливу на регулювання ринку праці 

підтверджують залежність процесів, що відбуваються на ринку праці від 

політики держави у всіх напрямах суспільного життя. Політико-правові 

чинники впливають на рівень зайнятості, регулюють законодавчі аспекти 

зайнятості та використання ресурсів праці, заохочують підприємців до 
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створення нових робочих місць. До політико-правові чинників належать: 

глобальне регулювання функціонування ринку праці; його інституційне 

забезпечення; нормотворча підтримка міжнародних інтеграційних процесів; 

взаємодія законодавчої і виконавчої гілок влади; державне управління і 

соціально-трудові права та гарантії, що характеризують рівень додержання 

встановлених законодавством прав і гарантій; фінансова, кредитна, податкова, 

антимонопольна, зовнішньоекономічна та соціальна політики держави тощо. 

Виробничий чинник впливає на регулювання ринку праці через 

виробничу структуру економіки, її зміну та розвиток, а також через інноваційні 

процеси на підприємствах. Виражається в рівні технічного і технологічного 

розвитку, технічному рівні виробництва, ступені впровадження нових 

технологій, формуванні попиту на працівників певної кваліфікації, потребі у 

додатковій робочій силі, потребі в кадрах з новими знаннями, потребі в 

працівниках для заміщення і омолодження кадрів. 

Інституційні чинники впливають на умови, права та гарантії зайнятості 

населення на ринку праці, механізм працевлаштування, соціальний захист 

населення через регулювання діяльності соціальних інститутів та систему 

правового забезпечення питання зайнятості. 

Доцільно систематизувати фактори впливу на регулювання ринку праці: 

– за характером впливу: об’єктивні (вплив об’єктивних економічних 

законів суспільного розвитку – неухильного зростання продуктивності 

суспільної праці, планомірної організації та розвитку суспільного виробництва, 

зростання суспільних потреб, економії часу, приведення у дію зростаючої маси 

засобів виробництва з дедалі меншою затратою робочої сили, усуспільнення 

виробництва і праці, зміни праці, вартості, попиту і пропозиції) та суб’єктивні 

(методи свідомого управління процесом регулювання ринку праці та зайнятості 

населення - переважно адміністративні важелі управління з використанням 

елементів ринкового механізму господарювання – попиту, пропозиції, ціни, 

конкуренції); 

– за сферою впливу: екзогенні (поєднуються фактори зовнішнього впливу 
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на ринок праці, а саме: розміщення продуктивних сил, ефективність 

господарського механізму, техніко-організаційний рівень виробництва, 

продуктивність капіталу, продуктивність використання фінансових та 

матеріальних ресурсів, спрямованість соціальної політики) та ендогенні 

(функціонують в межах ринку праці: раціональність суспільного поділу праці, 

продуктивність праці, її ефективність та трудомісткість, кількісна та якісна 

відповідність працівників робочим місцям, організація праці, рівень 

територіальної та професійної мобільності робочої сили, ефективність процесу 

відтворення робочої сили, рівень заробітної плати тощо); 

– за рівнем управління (державний, регіональний, галузевий, рівень 

підприємства та індивіда) [52].  

З метою досягнення ефективного регулювання ринку праці необхідно 

забезпечити: 

– на державному рівні: підвищення гнучкості ринку праці, перерозподіл 

видатків на проведення пасивних та активних заходів соціального захисту 

населення на ринку праці з наданням переваги останнім, сприяння скороченню 

нерегламентованої зайнятості населення, законодавче обмеження тривалості 

вимушених відпусток за ініціативою адміністрації; 

– на регіональному рівні: формування регіональних самовідтворюваних 

соціально-економічних систем з ознаками самозабезпечення, 

самофінансування, самоуправління і одночасно із підпорядкуванням 

загальнодержавним цілям; комплексну оцінку природно-ресурсного і 

соціально-економічного потенціалу території, розробку економічної стратегії 

розвитку останньої і побудову відповідно до отриманих даних, програми 

забезпечення продуктивної зайнятості в аспекті ефективного регулювання 

ринку праці; 

– на галузевому рівні: ліквідацію чи реорганізацію економічно 

нерентабельних виробництв, існування яких призводить до надлишкової 

зайнятості та прихованого безробіття і стимулювання зайнятості на тих, які 

відповідають стратегічним напрямкам структурної та технологічної перебудови 
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економіки України та її національним інтересам [30]; 

– на рівні підприємства: узгодження вивільнення працівників з 

регіональними та державними програмами зайнятості населення; скорочення 

чисельності, по можливості, лише низькокваліфікованих працівників та тих, 

хто працює в сфері важкої ручної праці чи на застарілому обладнанні, 

зберігаючи висококваліфікований персонал підприємства; проведення 

профперепідготовки чи підвищення кваліфікації працівників без припинення з 

ними трудових угод; орієнтацію працівників на підвищення рівня освіти і 

кваліфікації; створення працівникам умов, які б сприяли зростанню 

продуктивності праці (поліпшення форм та методів організації виробництва, 

удосконалення технічного забезпечення трудового процесу, ефективне 

застосування трудової мотивації); 

– на індивідуальному рівні: створення ефективної системи мотивації 

кожного окремого працівника до трудової мобільності, збільшення 

продуктивності праці, підвищення рівня його конкурентоспроможності на 

ринку праці та постійного розвитку професійних вмінь та навичок; підтримка 

стану свого здоров’я та працездатності на належному рівні; удосконалення 

особистих ділових і моральних якостей [61]. 

На основі дослідження наукових праць визначено методи регулювання 

ринку праці (правовий, організаційний та економічний), для кожного з яких 

виокремлено відповідні цілі та інструменти впливу. 

Методи правового регулювання ринку праці включають засоби 

нормативно-правового впливу держави на суспільні та трудові процеси в сфері 

зайнятості. Основними інструментами регулювання виступають Конституція 

України, постанови, укази й розпорядження Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств, 

облдержадміністрацій та місцевих рад тощо. 

Так, правові методи передбачають: пряме стимулювання зайнятості 

(розширення виробництва товарів і послуг, створення робочих місць для 

соціально вразливих категорій населення, законодавче закріплення 
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обов’язкового працевлаштування випускників, що навчались за бюджетні 

кошти, надання пільгових умов для ведення бізнесу з метою створення нових 

робочих місць); опосередкований вплив на зростання зайнятості через 

залучення фінансово-кредитних важелів; стимулювання самозайнятості та 

сприяння розвитку підприємництва; скорочення ринкової пропозиції, 

стимулювання відпливу та перерозподілу робочого часу та робочих місць; 

сприяння поширенню нестандартних та інноваційних видів та форм зайнятості 

на ринку праці [41]. 

Організаційний метод регулювання ринку праці сприяє реалізації заходів 

щодо організації, регулювання та управління в інтересах державної влади, які 

стимулюють діяльність державних органів у напрямі дотримання балансу 

інтересів між працівниками, роботодавцями, посередниками і державою в 

напрямі підтримки балансу попиту та пропозиції на ринку праці. Основними 

інструментами є: державні програми, стандарти, статистичні норми і 

показники, ліцензування та сертифікація, квотування. 

Економічні методи регулювання ринку праці представляють собою 

комплекс економічних заходів прямого і непрямого впливу держави на 

суспільні та трудові процеси в сфері зайнятості, що сприяють досягненню 

значних економічних результатів [27].  

Найсуттєвішими є заходи фінансового регулювання, куди входять дві 

основні групи: інструменти податкового механізму (податкові пільги, пов’язані 

зі звільненням від виплат у соціальні фонди, з прийняттям на роботу 

неконкурентоспроможних верств населення, з професійним навчанням тощо); 

кредитні інструменти (преференції на виконання державних програм, фінансові 

штрафи при порушенні порядку квотування робочих місць для 

неконкурентоспроможних верств населення, державні субсидії непрацюючих 

громадянам тощо). 

Основними економічними інструментами виступають: пільгове 

оподаткування та кредитування; заробітна плата; допомога по безробіттю; 

дотації; державні контракти; інвестиції в людський капітал; важелі кредитно - 
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грошової, валютної, зовнішньоекономічної політики; макроекономічне 

планування. 

На основі теоретичного узагальнення результатів наукових досліджень 

проблем регулювання ринку праці систематизовано особливості його 

регулювання на макро-, мезо-, мікро- та нанорівнях. 

Так, макрорівень регулювання ринку праці охоплює чинники впливу, що 

зумовлюють структурні зміни у демографічній ситуації, інноваційні зрушення в 

економіці, прискорення науково-технічного прогресу, зменшення частки 

матеріального виробництва, розвиток сфери послуг та інформації, поява нових 

типів ресурсів, конкурентоспроможність економіки тощо. 

На мезо- та мікрорівнях регулювання ринку праці оцінюються чинники, 

що зумовлюють професійно-кваліфікаційні зміни попиту та пропозиції на 

ринку праці за регіонами та галузями економіки, що мають вплив на 

регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці та сприяють змінам в 

його інфраструктурі. 

На нанорівні регулювання ринку праці оцінюються чинники, що 

сприяють змінам індивідуального попиту та пропозиції праці, ціннісних 

трудових орієнтацій окремої людини, умов та оплати праці, становленню 

соціально-трудових відносин локального рівня тощо. 

У роботі запропоновано систему індикаторів розвитку ринку праці та 

показників оцінювання ефективності його регулювання (рис. 2.5), які можна 

проаналізувати на основі статистичних даних, що сприятиме проведенню 

якісної оцінки стану, тенденцій та регіональних особливостей ринку праці та 

визначенню напрямів його регулювання. 

Для оцінювання ефективності регулювання та розвитку ринку праці 

запропоновано наступні групи індикаторів та показників: 

– дослідження економічно активного населення (чисельність економічно 

активного населення; рівень економічної активності населення тощо); 

– дослідження попиту і пропозиції на ринку праці (пропозиція 

економічно активного населення та її диференціація; попит на робочі місця та  
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Рис. 2.5 – Система індикаторів розвитку ринку праці та показників 

оцінювання ефективності його регулювання 
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його диференціація; попит на економічне активне населення та його 

диференціація; навантаження на одне вільне робоче місце); 

– дослідження оплати праці (номінальна заробітна плата; реальна 

заробітна плата; питома вага нарахованої заробітної плати до вартості 

прожиткового кошику; рівень заборгованості по заробітній платі; розмір 

допомоги у випадку безробіття); 

– дослідження незайнятого населення (чисельність та структура офіційно 

незайнятого населення; чисельність та структура зареєстрованих безробітних; 

рівень безробіття; тривалість працевлаштування; рівень працевлаштування та 

середня тривалість працевлаштування); 

– дослідження зайнятості населення (чисельність формально зайнятого 

населення та його диференціація; рівень зайнятості; зайнятість у 

неформальному секторі; продуктивність праці; плинність, рух та оборот 

робочої сили); 

– дослідження соціального стану населення (рівень бідності; глибина 

бідності; коефіцієнт Джині). 

В сучасних умовах з метою створення необхідних умов для 

функціонування, регулювання та розвитку ринку праці відповідно до сучасних 

вимог інноваційного розвитку економіки держави доцільно розробити та 

впровадити ефективний механізм регулювання ринку праці, розробити 

рекомендації щодо вдосконалення державної політики регулювання ринку 

праці, обґрунтувати науково-методичне забезпечення розробки стратегії 

розвитку ринку праці. Державна політика повинна бути зорієнтована на 

поширення соціального партнерства між державою, роботодавцями та 

найманими працівниками. Також особливу увагу слід приділити дослідженню 

змісту трансформаційних зрушень в сучасній структурі зайнятості, які мають 

значний вплив на кон’юнктуру, ефективність функціонування, стан та розвиток 

національного та регіональних ринків праці.  
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ 

 

3.1. Концептуальні засади формування та реалізації державної 

політики соціального захисту економічно активного населення України 

 

Мета і задачі державної політики соціального захисту економічно 

активного населення конкретизуються стосовно кожного етапу соціально-

економічного розвитку і повинні узгоджуватись з напрямами структурно-

інвестиційної, демографічної, зовнішньоекономічної політики, політики 

фінансової стабілізації, доходів і економічного зростання.  

Ця мета може бути реалізована завдяки активній співпраці й наближенню 

думок різних гілок влади, політичних партій, громадських організацій на 

реформування системи соціального захисту економічно активного населення.  

Концепція Стратегії державної політики соціального захисту економічно 

активного населення повинна бути побудована на засадах соціальної держави, 

сутність якої полягає у наступному: упорядкування життя суспільства на 

принципах гуманізму; пом'якшення негативного впливу ринку («вад» ринку); 

забезпечення кожному громадянину гідних умов життя, в першу чергу за 

рахунок розвитку виробництва, його ефективності; підтримка відносин між 

громадянами, між державою, роботодавцями та громадянами на основі 

принципів солідарності та субсидіарності, соціальної відповідальності тощо. 

На наш погляд, основою Стратегії державної політики соціального 

захисту економічно активного населення в Україні повинна стати її 

трансформація з пасивної в активну.  

У цьому зв'язку вищими пріоритетами активної соціальної політики 

мають стати дійова система заходів, спрямована на стимулювання людського 

потенціалу, зростання економічної активності населення. Соціальна політика в 

Україні має набути переважно активного характеру (націленої на підвищення 



79 
 

рівня соціальної захищеності людини на основі збільшення її реальних 

доходів), а не переважно пасивного характеру (сучасний стан), яка зводиться до 

державної благодійності (бюджетні соціальні трансферти), стимулює 

споживацькі настрої та інфляційні процеси в економіці [52]. 

Саме активна соціальна політика держави повинна створити умови для 

перетворення соціального чинника на важливу домінанту прискореного 

економічного зростання країни, формування умов, що гарантуватимуть 

соціальну захищеність населення, яка має створюватись, насамперед, кожним 

працюючим. Активна соціальна політика має сприяти створенню соціально-

економічної бази для збільшення кількості тих її суб'єктів, для яких особиста 

відповідальність є основною складовою реалізації власної соціальної 

захищеності і які намагаються не залежати від зовнішніх чинників, в тому числі 

від системи державного соціального захисту.  

Основним завданням активної соціальної політики має стати зміщення 

акцентів при її здійсненні з домінуючого в суспільстві сподівання, що соціальні 

проблеми будуть розв'язані державними органами, з тотальної державної 

благодійності з високою часткою безкоштовних соціальних послуг до 

переорієнтації працездатного населення в соціальному захисті, соціальному 

забезпеченні на власні професійно спроможні сили й можливості та 

формування відповідних соціально-економічних умов для створення й 

зміцнення кожним трудівником власного добробуту, умов для соціального 

самозахисту за рахунок особистого внеску на основі саморегуляції власного 

потенціалу. 

Активна соціальна політика має бути спрямована на дійову підтримку 

потенційно активних, підприємливих громадян, на створення умов для їхньої 

творчої соціально-економічної активності, розширення соціального простору й 

свободи саморегуляції та самореалізації їхнього потенціалу.  

У регулюванні державою соціальних процесів завжди надзвичайно 

важливо бачити межу, яка відділяє активну соціальну політику, що робить 

наголос на заходах, котрі стимулюють продуктивну працю як основу 
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самозахисту, від пасивної політики, суть якої полягає насамперед у спиранні на 

державний захист, державний патерналізм. По один бік цієї межі – соціальна 

політика як чинник соціального прогресу, позитивної соціальної динаміки на 

основі саморегуляції людського потенціалу, по другий – соціальна політика як 

чинник соціального регресу, що ослаблює стимули до праці, знижує активність, 

стимулює зрівнялівку, утриманство, дестимулювання виробництва, генерацію 

інфляції та соціальної нестабільності. Довгостроковою стратегією соціальної 

політики має стати перехід від пасивних до активних способів, методів її 

здійснення на всіх основних напрямках.  

Такий активний зміст державної соціальної політики відповідає цілям 

ринкової економіки, залучає соціальні чинники економічного зростання (бо не 

можна надалі розглядати систему соціального захисту населення лише з 

погляду споживача фінансових і матеріальних ресурсів та послуг), стимулює 

продуктивність праці. 

Важливо, щоб у суспільстві були поступово сформовані такі базисні 

морально-етичні цінності, які б адекватно оцінювали дух творчої 

самодіяльності, самореалізації ділового потенціалу людини, її самовіддачі. Без 

цього негативні аспекти соціальної логіки ринку, його неспроможності, 

пасивність деяких органів державної влади, покликаних регулювати ринок 

праці, зайнятість, постійно гаситимуть соціально-економічну ініціативу, 

активність населення, збільшуватимуть кількість соціально пасивних, злиденних 

людей, які підриватимуть позитивну динаміку суспільного розвитку. 

Необхідними умовами реалізації та пріоритетами Концепції Стратегії 

державної політики соціального захисту економічно активного населення та її 

характерними ознаками є: гарантування конституційних прав і свобод людини; 

демократична організація державної влади; створення конкурентоспроможної, 

соціально орієнтованої ринкової економіки, що дозволяє здійснювати заходи з 

перерозподілу доходів без пригнічення інтересів власників прибутків; розробка 

дієвих соціальних програм і пріоритетність їхньої реалізації; розвиток 

духовності, інтелектуального потенціалу народу, зміцнення фізичного здоров'я 
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нації, створення умов для розширеного відтворення населення. 

Основними напрямами реалізації Стратегії державної політики 

соціального захисту економічно активного населення мають стати: заходи з 

заохочення економічного зростання (стимулювання попиту на ринку праці, 

політика цін і доходів тощо); перерозподіл національного доходу на користь 

соціально вразливих верств (за ознакою віку – молодь та пенсіонери, за 

ознакою статі – жінки, за ознакою фізичних вад – інваліди тощо); розвиток 

доступних для населення охорони здоров'я, освіти, культури; демографічний 

розвиток; захист систем життєзабезпечення населення від природних та 

техногенних аварій і катастроф; соціально виважена зовнішня політика. 

Серед основних принципів Стратегії державної політики соціального 

захисту економічно активного населення пріоритетним доцільно визнати 

принцип загального добробуту. Він спрямований на повне, гарантоване 

забезпечення потреб громадян у необхідних матеріальних і духовних благах. 

Критерієм дотримання принципу загального добробуту є високий рівень життя 

населення, що визначається обсягом і структурою споживання, сукупністю 

поточних доходів та накопичень тощо. 

Принцип соціальної справедливості визначає міру забезпечення окремих 

громадян матеріальними і духовними благами відповідно їх внеску у суспільно 

корисну працю. 

Принцип солідарності означає взаємодопомогу та взаємопідтримку між 

різними верствами та віковими групами населення. В основі цього принципу -

соціальна відповідальність працюючих за непрацездатних. 

Принцип субсидіарності, який має дві складові: по-перше, це перетікання 

коштів від більш успішних до менш успішних за ринкових умов; по–друге, 

законодавче регулювання взаємодії у соціальному секторі державних і 

недержавних структур з наданням громадським та приватним ініціативам 

переваги у фінансуванні соціальних програм. 

Принцип соціальної безпеки обумовлює та гарантує безпеку людини, 

суспільства та держави від внутрішніх й зовнішніх загроз шляхом 
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скоординованої системи національної безпеки і соціальної політики, розвитку 

системи соціального (державного та недержавного) страхування, інтеграції 

України в міжнародну систему соціального розвитку. 

Принцип соціальної відповідальності - це усвідомлення суб'єктами 

соціального захисту єдності соціального простору, свідоме виконання своїх 

обов'язків перед співгромадянами, суспільством, державою. 

При цьому соціальна відповідальність громадянина полягає в активній 

життєвій позиції, у свідомій передачі частини власності (у вигляді податків) на 

суспільні витрати.  

Соціальна відповідальність органів державної влади різного рівня 

полягає: у розробці та реалізації внутрішньої та зовнішньої соціально-

економічної політики держави, яка повинна бути спрямована на стабільне 

забезпечення високого рівня життя та зайнятості населення, соціального 

захисту та соціальної допомоги, мінімізацію соціальних ризиків, створення 

умов для ефективного розвитку всього суспільства та самореалізації творчого 

потенціалу особистості; у розробці і виконанні затверджених 

загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, 

національно-культурного розвитку. 

Соціальна відповідальність суб'єктів господарювання різних форм 

власності полягає: в їх залученні до вирішення соціальних проблем суспільства, 

шляхом розробки та реалізації механізму соціального партнерства; дотриманні 

соціальних стандартів та інших правових норм чинного законодавства; 

впровадженні інновацій та випуску конкурентноспроможної продукції; 

своєчасних бюджетних відрахуваннях у повному обсязі; створенні робочих 

місць з гідною оплатою праці; благодійництві. 

Соціальна відповідальність профспілкових та громадських організацій 

полягає в: удосконаленні нормативно–правової бази у сфері трудових відносин 

та соціального партнерства; підвищенні їх ролі як посередників соціального 

партнерства між громадянином і державою; збалансуванні інтересів різних 

соціальних верств, категорій, груп населення шляхом удосконалення 
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механізмів проведення колективних переговорів, консультацій, укладення угод 

відповідних рівнів, колективних договорів на підприємствах, в установах та 

організаціях усіх форм власності. 

Соціальна відповідальність держави полягає в: ратифікації міжнародних 

правових угод у соціальній сфері; підвищенні іміджу України на міжнародній 

арені з питань соціального захисту та соціального партнерства; адаптації 

чинного законодавства України до стандартів ЄС [19]. 

Принцип рівності і доступності національних систем освіти, охорони 

здоров'я, соціального страхування для всіх верств населення.  

Принцип наукової обґрунтованості: будь-які законодавчо-нормативні 

зміни спираються на відповідні наукові розробки, експертизи, моніторинг 

соціально-трудових процесів. 

На кожному етапі свого розвитку соціальна держава визначає пріоритети 

щодо реалізації визначених цілей, напрямків, принципів, функцій, виходячи із 

ступеня гостроти соціально-економічних проблем та необхідності їх вирішення, 

що сприятиме переходу суспільства на якісно новий рівень соціально-

економічного розвитку та підвищення рівня соціального захисту економічно 

активного населення. Нами пропонуються три етапи здійснення Концепції 

Стратегії реалізації державної політики соціального захисту економічно 

активного населення [14]. 

На першому етапі (2021 – 2023 рр.) повинен здійснюватися комплекс 

заходів щодо стабілізації рівня життя економічно активного населення за 

рахунок: встановлення науково обґрунтованих державних гарантій оплати 

праці (мінімальна заробітня плата встановлюється на рівні 120 – 130 % від 

прожиткового мінімуму); ліквідації та недопущення заборгованості із 

заробітної плати, соціальних виплат; недопущення отримання заробітної плати 

нижче прожиткового мінімуму визначеного державою; реформування системи 

оплати праці та її оподаткування з метою підвищення заробітної плати та 

відновлення мотивації до продуктивної праці (впровадження стимулюючої 

системи оподаткування заробітної плати; зменшення нарахувань на фонд 
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оплати праці); збiльшення рiвня заробiтної плати – основного джерела доходiв 

економічно активного населення та забезпечення випереджального зростання 

номiнальної заробiтної плати порiвняно з ростом споживчих цiн; забезпечення 

підтримки купівельної спроможності населення через індексацію та 

компенсацію його грошових доходів; забезпечення стабілізації зайнятості в усiх 

сферах економiчної дiяльностi, створення умов для її зростання та зменшення 

тривалостi пошуку роботи; випереджаюче зростання зайнятості в малому і 

середньому бізнесі, а також у сфері послуг; створення працездатним верствам 

населення умов для самостiйного розв’язання проблем пiдвищення власного 

добробуту, що можливо лише в разi забезпечення продуктивної зайнятостi, 

збалансування попиту i пропозицiї на ринку працi; забезпечення громадянам 

України можливості працювати на умовах вільного вибору професії та 

спеціальності, повної і продуктивної зайнятості не тільки в Україні, а й за 

кордоном; створення умов формування середнього класу. 

На цьому етапі реалізації Стратегії повинні бути підготовлені необхідні 

кадри, структури і механізми, визначені основні напрями державної соціальної 

й економічної політики (шляхом проведення науково-експертної експертизи 

прийнятих рішень, які мають соціальне спрямування); удосконалено системи 

державного та регіонального соціального управління в напрямку підвищення 

його ефективності; проведено реформування соціального забезпечення та 

соціального страхування; вдосконалено системи зв'язків між трудовими 

колективами, професійними союзами, роботодавцями, державою та органами 

місцевого самоврядування, шляхом проведення взаємних консультацій, 

переговорів і примиряючих процедур на основі добровільного і рівноправного 

партнерства; забезпечено обов'язковість виконання колективних договорів; 

удосконалено механізм надання населенню субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг; створено умови для розвитку системи професійної 

реабілітації та зайнятості інвалідів; поновилася компенсація знецінених 

грошових заощаджень громадян; підвищено рівень доходів населення від 

власності, зокрема від здачі в оренду земельних часток (паїв). 
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Не мають залишитися поза увагою також питання забезпечення 

відповідності національного законодавства міжнародне визнаним принципам і 

нормам у галузі прав людини, зокрема Конвенції про захист прав і основних 

свобод людини та практиці її застосування Європейським Судом з прав 

людини; виконання міжнародних зобов'язань у сфері трудової міграції, 

соціальної та гуманітарної політики; збереження й розвиток соціальної 

інфраструктури, всебічного розвитку сфери обслуговування та житлового 

забезпечення, гуманітарної сфери - освіти, науки, культури, охорони здоров'я 

населення, фізичної культури і спорту, відпочинку та туризму; забезпечення 

екологічної безпеки; створення умов для соціальної інтеграції України до 

європейських та міжнародних соціальних систем. 

II етап (2024 – 2026 рр.) здійснення Стратегії реалізації державної 

політики соціального захисту економічно активного населення повинен 

передбачати створення ефективної, реально діючої системи соціальної безпеки 

та соціального захисту економічно активного населення від соціальних ризиків 

та загроз; розробку та прийняття закону України "Про основи соціальної 

безпеки та соціального захисту економічно активного населення в Україні"; 

розвиток медичної науки та впровадження державних соціальних стандартів у 

сфері охорони здоров’я та дотримання гарантованого рівня державної 

безоплатної медичної допомоги; розробку та прийняття закону України "Про 

загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування"; розробку та 

вдосконалення основних напрямків демографічної політики, спрямованої на 

зменшення депопуляції населення України; вдосконалення законодавчої бази 

України стосовно демографічного розвитку та демографічної безпеки держави; 

подальший розвиток системи освіти, науки, культури тощо. Після апробування 

вказаних законів, підзаконних актів, повинні вноситися відповідні корективи у 

всю законодавчу базу, структури органів влади та управління, в державні 

соціальні стандарти тощо. 

Другий етап реалізації Стратегії характеризуватиметься поступовим 

зниженням рівня безробiття з одночасним збiльшенням обсягiв зайнятостi 
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економічно активного населення; пiдвищенням його платоспроможностi 

шляхом випередження темпів реального зростання грошових доходів над 

рівнем інфляції; збільшенням частки оплати праці у ВВП до рівня не нижче 55 

%; проведенням широкомасштабної пенсійної реформи; поетапним 

впровадженням системи загальнообов’язкового державного соціального 

медичного страхування; удосконаленням порядку формування бюджетних 

витрат на соціальні потреби на засадах впровадження державних мінімальних 

соціальних стандартів; розвитком іпотечного кредитування та системи 

кредитування населення на отримання освіти, придбання житла та майна тощо.  

III етап (2027 – 2030 рр.) Стратегії реалізації державної політики 

соціального захисту економічно активного населення - це період стабільного 

функціонування й розвитку соціальної держави України, яка повинна 

наблизитися до європейських кількісних стандартів соціального розвитку та 

соціального захисту економічно активного населення. На цьому етапі за умов 

сталого економічного зростання та орієнтації економіки на ефективніше 

задоволення потреб людини мають бути створені передумови для стійкого 

соціального розвитку, формування суспільства, відкритого для широкої 

соціальної інтеграції, яка дозволятиме економічно активному населенню 

реалізувати свій потенціал та підвищити рівень власного добробуту.  

Цей етап повинен забезпечити: підвищення рівня та якості життя 

економічно активного населення до середньоєвропейського рівня; динамiчне 

зростання рiвня реальної заробiтної плати та iнших доходiв населення вiд 

трудової дiяльностi, пiдвищення їх купiвельної спроможності; формування 

нової соціальної групи – середнього класу, ключовими характеристиками якого 

є: особиста свобода, самостійна економічна діяльність, наявність власності, 

рівень доходів, професія, спосіб і якість життя, роль у суспільстві [9]; зростання 

сукупного попиту на робочу силу та забезпечення кiлькiсної i якiсної 

збалансованостi робочих мiсць та робочої сили; подолання різкого 

розшаруванню суспільства за рівнем доходів, майновим і соціальним 

становищем; підвищення рівня здоров'я населення та зміцнення генофонду 
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нації; розв'язання демографічних проблем; сталий розвиток людського, 

трудового та інтелектуального потенціалу; посилення мотивів і стимулів до 

соціальної та інноваційної активності людей, до трудової та підприємницької 

діяльності; здійснення ефективної державної регіональної соціальної політики, 

її децентралізація, подолання значної диференціації соціального розвитку 

регіонів. На цьому етапі реалізації стратегії повинні ефективно діяти розроблені 

програми соціального захисту та ефективна система соціального страхування 

економічно активного населення. 

Концепцію Стратегії реалізації державної політики соціального захисту 

економічно активного населення України наведено на рис. 3.1.  

В цілому, запропонована нами Концепція Стратегії реалізації державної 

політики соціального захисту економічно активного населення України 

протягом 2021 – 2030 pp. повинна втілюватись на основі підвищення рівня 

конкурентоспроможності національної економіки, як основи зростання рівня 

оплати праці працюючого населення та джерела підвищення рівня соціальної 

допомоги безробітньому населенню; повинно бути досягнуто послідовне та 

стійке зростання показників, що характеризують рівень споживання населення, 

здійснено реформування найважливіших секторів соціальної сфери і на основі 

цього створені сприятливі умови для поліпшення демографічної та екологічної 

ситуації, підвищення якості людського потенціалу.  

Узагальнювальним індикатором підвищення добробуту економічно 

активного населення стане кількісне його збільшення із середніми доходами за 

рахунок поступового підвищення доходів тих груп населення, які зараз 

балансують між бідністю та добробутом, середній клас стане домінуючою 

складовою в структурі населення України. Тобто відбудеться суттєве 

поліпшення матеріального становища економічно активного населення, що 

дозволить підвищити рівень освіти, медичного обслуговування населення, що 

позитивно позначиться на трудовому потенціалі і, в свою чергу, збільшить 

можливості подальшого нарощування темпів економічного зростання держави. 
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Рис. 3.1. Концепція стратегії реалізації державної політики соціального захисту економічно активного населення 

 

Концептуальні підходи до формування стратегії реалізації державної політики  

соціального захисту економічно активного населення 

Мета: 

Становлення України 

як високорозвиненої 

європейської соціаль-

ної держави, яка бере 

на себе відповідаль-

ність за соціальну 

справедливість, 

соціальну безпеку, 

добробут економічно 

активного населення 

Принципи: 

– Загального добробуту і солідарності 

– Соціальної справедливості 

– Соціальної безпеки і субсидіарності 

– Соціальної відповідальності 

– Ефективності та фінансової обґрунтованості 

– Адаптація до особливостей глобалізації 

соціального захисту населення 

– Погодження інтересів всіх суб’єктів 

соціального захисту 

– Пріоритетності активної політики 

соціального захисту економічно активного 

населення перед пасивною 

–  

–  

–  

 

Цілі: 

– Забезпечення стабільного 

економічного зростання 

– Стимулювання працездат-

ного населення до активної 

економічної діяльності 

– Підвищення добробуту еко-

номічно активного населення 

– Формування українського 

суспільства, як «суспільства 

середнього класу» 

– Створення умов для розвитку 

людського потенціалу, 

поліпшення демографічної та 

екологічної ситуації 

Рівні реалізації: 

– Господарський 

– Місцевий 

– Регіональний 

– Національний 

– Глобальний 

Умови реалізації: 

Загальнонаціональна під-

тримка стратегії соціаль-

ного захисту шляхом 

налагодження діалогу між 

органами державної влади, 

громадськістю, робото-

давцями, економічно 

активним населенням 

 
 

 

 

Етапи 

реалізації 

стратегії: 

1-й етап – стабілізація рівня 

життя економічно активного 

населення 

2-й етап – створення ефек-

тивної системи соціального 

захисту економічно актив-

ного населення від соціальних 

ризиків та загроз 

3-й етап – підвищення рівня 

та якості життя економічно 

активного населення до 

середньоєвропейського рівня 
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Втілення визначених в Концепції Стратегії реалізації державної 

політики соціального захисту економічно активного населення положень 

сприятиме становленню України як високорозвиненої європейської 

соціальної держави, яка забезпечує розвиток людського потенціалу, бере на 

себе відповідальність за соціальну справедливість, соціальну безпеку, 

соціальну рівність, добробут громадян та соціальну злагоду в суспільстві. 

Слід зазначити, що успішне втілення у життя Концепції Стратегії 

реалізації державної політики соціального захисту економічно активного 

населення залежить від того, чи готове суспільство відмовитися від 

традиційно безкоштовного соціального забезпечення всіх без виключення 

своїх членів, яке здійснюється на вкрай низькому рівні, надаючи натомість 

можливість заробити кошти для оплати відповідних соціально-культурних 

послуг, що відповідають світовим стандартам, працездатним працюючим 

громадянам і відраховуючи за допомогою податкового механізму частину 

доходів останніх на соціальний захист уразливих верств населення і 

фінансування державних соціальних гарантій в сферах трудових відносин, 

зайнятості, професійної підготовки, охорони здоров'я, культури тощо. 

Підґрунтям Концепції Стратегії державної політики соціального захисту 

економічно активного населення повинна стати диференційованість як за 

групами економічно активного населення, так і за джерелами фінансування 

та формами реалізації соціального захисту.  

Отже, ключовими компонентами запропонованої Концепції Стратегії 

повинна стати орієнтація на забезпечення ефективної зайнятості, захист 

слабких партнерів в соціально-трудовій сфері, регулювання загальних основ 

оплати праці, реалізація принципу рівності стартових можливостей для 

започаткування власної справи, полегшення доступу до якісної (в тому числі 

безкоштовної) освіти на всіх рівнях. Першим кроком на шляху формування 

активної соціальної політики, на наш погляд, повинен стати кардинальний 

перегляд бюджетних пріоритетів у бік збільшення соціальних інвестицій і 

поліпшення загальних умов зайнятості населення. 
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Таким чином, реалізація запропонованої Концепції Стратегії реалізації 

державної політики соціального захисту економічно активного населення 

дозволить створити в Україні умови для гармонійного розвитку людини, 

забезпечить соціальну справедливість, соціальну безпеку, добробут громадян 

та злагоду в суспільстві. Поєднання існуючих проблем розвитку ринкових 

відносин з посиленням уваги до соціальних питань створить необхідні 

передумови для економічного зростання, закріплення середнього класу, 

підвищення добробуту економічно активного населення, зростання рівня 

реальних його доходів, забезпечить орієнтацію: по-перше, на розвиток 

соціальної динаміки та вплив на соціально активних, динамічних, 

адаптованих до ринку людей, по-друге, на забезпечення соціальної 

стабільності та підтримку малозабезпечених груп населення. 

 

3.2. Удосконалення механізмів реалізації державної політики 

соціального захисту економічно активного населення 

 

В сучасних кризових умовах набуває особливої значущості здійснення 

ефективних регулюючих заходів держави, спрямованих на соціальний захист 

економічно активного населення шляхом проведення політики забезпечення 

повної продуктивної зайнятості, забезпечення працездатного населення 

робочими місцями з високим рівнем заробітної плати, зменшення рівня 

безробіття, ліквідації прихованого безробіття тощо. Зусилля органів 

державної влади мають концентруватися на запровадження дієвих стимулів 

створення нових робочих місць, забезпеченні гарантій зайнятості у процесі 

приватизації та реструктуризації підприємств, на підтримці підприємництва і 

самозайнятості населення, розширенні практики громадських робіт, 

підвищенні гнучкості ринку праці та вирішення проблем зайнятості. 

Надійним гарантом соціальної захищеності населення є ефективність 

функціонування економічної системи, бо саме економіка визначає межі 

матеріального добробуту. Тому зайнятість, яка лежить в основі економічного 
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зростання, є засобом і формою соціального захисту економічно активного 

населення. 

Завданням державної політики зайнятості в Україні повинен стати 

перехід до активної політики на ринку праці. В основу має бути покладена 

модель управління, центральними елементами якої є основні регулятори 

ринкової організації праці: заробітна плата як ціна послуг праці, рівень 

конкуренції на ринку праці, трудова мобільність, рівень безробіття. Саме за 

цими параметрами повинно здійснюватися, з одного боку, саморегулювання 

на ринку праці, а з іншого – відбуватися втручання держави, яка реалізує 

координуючу, стимулюючу чи обмежуючу роль у процесі здійснення 

державної політики. 

Для основної маси економічно активного населення джерелом засобів 

існування є (або повинна стати) заробітна плата, яку вони одержують як 

наймані працівники. Її рівень повинен відповідати ціні праці і забезпечувати 

відтворення робочої сили. Ставка на дешеву робочу силу в Україні не 

виправдала себе. Економіка, що базується на низькій вартості робочої сили, 

не забезпечує високих стандартів споживання, процесів нагромадження, 

якісного відтворення робочої сили.  

Європейська Комісія, проаналізувавши систему соціального захисту в 

Україні, зробила висновок, що орієнтація економічної політики на низькі 

заробітні плати є перешкодою для подальшого розвитку країни [42]. 

Тому важливою складовою державної політики соціального захисту 

економічно активного населення в Україні є стимулювання випереджального 

(порівняно з темпами ВВП) зростання заробітної плати. У відповідності з 

позицією МОП ціна праці в сучасних ринкових відносинах не може залежати 

тільки від попиту та пропозиції. Істотне значення має соціальний фактор. 

Тому найважливішим пріоритетом є розробка ефективних механізмів, що 

включають елементи державного регулювання з врахуванням взаємодії 

соціальних партнерів та стану на ринку праці [16]. 

Згідно з опитуваннями, близько 42% громадян України визнають, що 
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вони могли б працювати краще, якби збільшилася їх заробітна плата. Близько 

8% заявили, що на роботі вони прагнуть зробити якомога менше. І лише 15% 

українців, на їх власну думку, викладаються «на всі 100 %» [36]. 

Це свідчить про тісний зв'язок рівня заробітної плати та рівня 

продуктивності праці. 

Слід зазначити, що за індексом продуктивності праці, розрахованому 

Міжнародною організацією праці для 85 країн, Україна займає лише 72–е 

місце [26]. Так, наприклад, в розрахунку на одного робітника, зайнятого в 

чорній металургії, в Україні виплавлено 149,8 т сталі, а в 

західноєвропейських країнах цей показник перевищує 500 т [38].  

Виправити цю ситуацію можна шляхом нарощування інвестицій у 

виробництво; впровадження нових технологій; підвищення кваліфікації 

працівників.  

Так, наприклад, на підприємствах Західної Європи власник підвищує 

кваліфікацію працівників раз на 3 роки, в Японії – раз на 1,5 роки: 

вважається, що за 1,5 – 2 роки радикально обновляється технологія. В 

Україні ж, згідно офіційної статистики, інтервал між підвищенням 

кваліфікації працівника складає в середньому 11 років [38]. 

Тому, на наш погляд, дієвим механізмом, який позитивно позначиться 

на процесах подолання масового безробіття в Україні є запровадження 

законодавчої норми, яка передбачає: суми коштів, витрачені роботодавцями 

на професійну підготовку й перекваліфікацію працівників, віднімаються з 

оподатковуваного прибутку підприємства за відповідний період. 

Крім того, з метою створення робочих місць доцільно надавати 

економічні пільги (звільняти від частини податків, надавати пільгові 

інвестиції під приріст робочих місць) тим роботодавцям, які створюють на 

своїх підприємствах додаткові робочі місця шляхом працевлаштування 

працівників після їх перекваліфікації. Тобто роботодавця доцільно ставити 

перед альтернативою: створювати нові робочі місця на власному 

підприємстві або оплачувати утримування власних працівників після їх 
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звільнення. Саме такий механізм існує у Швеції і в Японії, де рівень 

безробіття нижчий, ніж в інших розвинутих країнах [10]. 

На жаль, рівень заробітньої плати в Україні не відповідає навіть рівню 

значно меншої, ніж в розвинутих країнах, продуктивності праці. Адже 

продуктивність праці в Україні лише в 4 рази нижче, ніж в європейських 

країнах, тоді як рівень заробітних плат менше в 15 – 20 разів [38]. Тобто, в 

перерахунку на $1 заробітної плати український працівник виробляє 

продукції в середньому в 4 – 5 разів більше, ніж працівник в Європі. 

Товаровиробник завжди зацікавлений в зниженні витрат виробництва, і 

закупляючи ресурси, він прагне підібрати такі з них, які забезпечують 

мінімізацію витрат. І в першу чергу він порівнює вартість основного капіталу 

і праці. У всіх розвинутих країнах зниження витрат і підвищення 

ефективності виробництва історично досягалося шляхом заміни дорогого 

людського ресурсу (робочої сили) більш продуктивним і дешевим ресурсом – 

новою технікою. При цьому підприємець одержує подвійний ефект: по-

перше, різницю між високою ціною робочої сили і більш низькою – техніки; 

по-друге, ефект від підвищення продуктивності праці працівників на основі 

нового, більш продуктивного устаткування.  

Проте така заміна вигідна лише за умов «дорогої» робочої сили. В 

розвинутих країнах витрати на неї складають від 60% всіх витрат 

виробництва, а в Україні – лише біля 20% [36]. Така дешевизна робочої сили 

(при досить високій вартості модернізації) робить вигідним збільшення 

виробництва шляхом залучення додаткових робітників. У свою чергу 

невисока заробітня плата не стимулює зростання продуктивності праці. 

Тому, на наш погляд, в сучасних умовах необхідно підвищити рівень 

заробітних плат в країні, причому на початковому етапі це підвищення має 

стати не слідством, а необхідною передумовою зростання ВВП України. 

Тобто, ВВП країни підвищується унаслідок збільшення доходів працівників і 

підвищення внутрішнього попиту. Це буде неможливо в Україні до тих пір, 

поки більше половини працівників мають дохід нижче за рівень бідності. 
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Тобто підвищення заробітної плати є необхідною умовою високої 

продуктивності праці в Україні. 

Відзначимо, що подолати Велику депресію в 1930-і роки CША вдалося 

саме тому, що держава забезпечувала широку зайнятість і зростання доходів 

населення, незважаючи ні на що, а підприємці (такі як Г. Форд) підвищували 

своїм робітникам заробітну плату й поліпшували умови праці. Так, Г. Форд 

вважав: "Не можна боротися за місце на ринку шляхом зниження заробітків 

робітників. Єдиний шлях одержати продукт дешевше – платити більшу ціну 

за більш високу якість праці й шляхом кращого управління домогтися 

поліпшення праці" [38]. 

Держава може сприяти вирішенню питання підвищення заробітних 

плат шляхом поступового підвищення мінімальної заробітної плати. Слід 

зазначити, що з початком швидкого зростання мінімальної заробітної плати в 

Україні (2005 р.) почалися активні процеси модернізації відразу у ряді 

галузей економіки. Причому все відбувалося за такою схемою: роботодавці 

спочатку попереджали про те, що чергове підвищення мінімальної заробітної 

плати знищить промисловість, потім мінімальна зарплата з політичних 

міркувань все ж таки підвищувалася, в результаті підприємства змушені були 

прискорювати модернізацію виробництва. 

На жаль, мінімальна заробітна плата в Україні поки що не виступає у 

ролі соціального стандарту (гарантії) належного рівня життя економічно 

активного населення, а залишається технічним нормативом для розрахунку 

заробітної плати у бюджетній сфері відповідно до можливостей видаткової 

частини бюджету. Встановлюючи низькі стандарти оплати праці, держава 

тим самим не стимулює роботодавців ефективно організувати виробництво. 

Наразі дискусійним залишається питання визначення межі цієї 

соціальної гарантії. Наприклад, Е. Лібанова вважає за необхідне підвищити 

мінімальну заробітну платy до рівня 110 – 120 % від прожитковоro мінімуму 

для працездатних осіб [91], а Соціальна Хартія ЄС встановлює, що мінімальна 

заробітна плата повинна бути більше прожиткового мінімуму не менше, ніж в 
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2,5 рази [93]. 

На наш погляд, в основу визначення розміру мінімальної заробітної 

плати, необхідно покласти соціальний стандарт нормального (а не 

мінімального) відтворення робочої сили, а мінімальна заробітна плата в 

Україні в сучасних умовах повинна перевищувати прожитковий мінімум в 

1,5 – 2 рази з подальшим доведенням її рівня до вимог Соціальної Хартії ЄС.  

Суттєве підвищення мінімальної заробітної плати в Україні має стати 

дієвим інструментом держави щодо підвищення рівня соціального захисту 

економічно активного населення, а саме: встановлення реальної ціни робочої 

сили; зниження рівня бідності серед працюючого населення; захист 

працівників від можливих економічних потрясінь; детінізація заробітної 

плати та зайнятості; випереджальне зростання реальної заробітної плати 

порівняно з іншими складовими доходів населення; підвищення частки 

оплати праці у структурі ВВП на початковому етапі до 55 – 60% і Україна за 

цим показником зможе наблизитися до розвинених країн. 

Через обмеженість можливостей в умовах кризи значно підвищити 

рівень заробітної плати в Україні за рахунок традиційних джерел доцільно 

задіяти потенціал, пов'язаний із реструктуризацією собівартості та цін і 

збільшенням в них питомої ваги заробітної плати (в Україні в собівартості 

продукції частка витрат на оплату праці становить в середньому 10 – 15 %, 

тоді як у більшості країн ЄС цей показник складає 30 – 35 % [38]), інших 

видів доходів працюючих на основі зменшення податкового навантаження на 

фонд оплати праці. Високе податкове навантаження (включаючи внески на 

соціальне страхування) обумовлює поширення практики виплати 

незареєстрованої заробітної плати, що ускладнює аналіз фактичних 

тенденцій рівнів оплати праці і визначення платоспроможності працюючого 

населення, знижує рівень соціального захисту економічно активного 

населення. 

Підвищення рівня заробітної плати є однією із передумов формування 

в Україні середнього (між найбагатшими та бідними) класу матеріально 
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забезпечених людей, далеких від утриманських настроїв, які усвідомлюють 

особисту відповідальність за свою долю і здатні стати двигуном економіки за 

своїм ставленням до праці, кваліфікацією, за можливостями адаптуватися до 

процесів розвитку економіки в умовах глобалізації. 

Світовою практикою доведено, що без середнього класу успішний 

розвиток країн у сучасних умовах неможливий. Так, у розвинутих країнах 

середній клас, основою якого є сімейний бізнес, становить 2/3 суспільства, 

наприклад, у Швеції, Норвегії, Нідерландах, Бельгії це близько 70 – 75 % 

населення [99].  

Тому становлення середнього класу в Україні є необхідною складовою 

державної політики соціального захисту економічно активного населення, 

яке повинно відбуватися шляхом збільшення кількості власників нерухомого 

майна, земельних ділянок і акцій підприємств, інтенсивного розвитку малого 

та середнього бізнесу, фермерських господарств, посилення законодавчого 

захисту інтелектуальної власності і зміцнення на цій основі соціальних 

гарантій та доходів представників наукової інтелігенції, діячів культури й 

освіти, фахівців середньої ланки управління, фінансистів та менеджерів 

тощо. 

Необхідною складовою державної політики соціального захисту 

економічно активного є підтримка соціального миру у сфері трудових 

відносин, тобто відносин між: роботодавцями (об'єднаннями роботодавців) і 

найманими працівниками (профспілками); роботодавцями (об'єднаннями 

роботодавців) і державою; найманими працівниками (профспілками) і 

державою. 

Регулювання відносин в перерахованих вище сферах повинні носити 

збалансований характер. Це означає, що норми трудового законодавства 

повинні бути орієнтований на досягнення компромісу між різними 

суб'єктами трудових відносин, а не на реалізацію інтересів одного з цих 

суб'єктів за рахунок іншого. 

Механізм реалізації соціального партнерства повинен включати 
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правову базу і гарантії з боку роботодавців, а також процедури взаємодії 

суб'єктів трудових відносин і органів державного і місцевого управління і 

шляху досягнення консенсусу в рамках примирливих заходів. 

Формування системи соціального захисту економічно активного 

населення, на наш погляд, повинно відбуватися також на принципах 

системності, ефективності та фінансової обґрунтованості, адаптації до 

особливостей глобалізації соціального захисту населення, погодження 

інтересів всіх суб’єктів соціального захисту, принцип пріоритетності 

активної політики соціального захисту економічно активного населення 

перед пасивною. 

Функції соціального захисту економічно активного населення – це 

основні напрями діяльності держави, які виражають сутність соціального 

захисту. 

Захисна функція полягає у створенні та реалізації механізму 

гарантування соціально-економічної безпеки людини через усунення й 

попередження ризиків та їх наслідків, у реалізації державних соціальних 

гарантій, стандартів та нормативів. 

Мотиваційна функція полягає у створенні системи заохочень до 

соціально-економічної активності, ініціативи та ефективного використання 

підприємницького потенціалу економічно активного населення. 

Інтегративна функція – це забезпечення суспільної злагоди, 

запобігання маргіналізації та поляризації економічно активного населення, 

його фрагментації на соціальне ізольовані верстви та групи. 

Інвестиційна функція полягає у розвитку соціальної інфраструктури, 

забезпеченні доступності охорони здоров'я, освіти, науки, духовно-

культурних закладів, які є необхідними інвестиціями у добробут економічно 

активного населення. 

Функція соціального контролю полягає у наявності механізму, за 

допомогою якого суспільство і його елементи забезпечують дотримання 

певних правил (звичаїв, правових і моральних норм, законів, 
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адміністративних рішень), порушення яких завдає шкоди функціонуванню 

всієї системи соціального захисту. Соціальний контроль виступає як 

механізм зворотного зв'язку між економічно активним населенням та 

державою [19]. 

Складовою стратегією державної політики соціального захисту 

економічно активного населення має стати надання переваги активним 

напрямкам її здійснення на ринку праці (зрозуміло, це не передбачає 

відмови від пасивних інструментів. (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Напрямки реалізації державної політики зайнятості [13] 
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основі реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку національної 

економіки; 

- стримування темпів зростання безробіття на основі створення 

нових робочих місць, залучення безробітних до участі в оплачуваних 

громадських роботах, здійснення підготовки, перепідготовки трудових 

ресурсів у таких обсягах і такої кваліфікації, які відповідають потребам 

суспільного розвитку; 

- підтримку стабільного рівня реальних доходів населення шляхом 

проведення антиінфляційних заходів та стимулювання інтенсивного розвитку 

реального сектору економіки;  

- розвиток галузей соціальної сфери (освіта, охорона здоров'я, 

житлово-комунальне господарство, культура й мистецтво).  

Тільки активна соціальна політика держави сприяє перетворенню всієї 

соціальної сфери у напрямі стабілізації та зростання рівня життя громадян, 

становлення збалансованої соціально-класової структури з чисельним 

середнім класом, формування стабільної та ефективної системи соціального 

захисту і соціального забезпечення. 

Тому система державного управління соціальним захистом економічно 

активного населення в Україні вимагає докорінного вдосконалення передусім 

у напрямку пристосування до завдань розбудови національної соціально-

ринкової економіки [190].  

Держава повинна створити національну систему соціального захисту 

населення, яка навіть в умовах обмежених можливостей може пом’якшити 

існуючі суперечності, знайти такі форми і методи соціального забезпечення, 

які б захищали населення, особливо малозабезпечене, і за цих умов 

створювали підґрунтя та умови не лише для їх виживання, але й для розвитку 

людського потенціалу. 

Таким чином, механізми державного регулювання слід спрямувати на 

створення мотивацій до трудової діяльності економічно активного населення. 

Для цього потрібно активізувати структурну перебудову економіки, 
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створювати нові високотехнологічні замкнені цикли, захищати права та 

розширювати можливості вітчизняного товаровиробника, що дасть змогу 

забезпечити робочими місцями працездатне населення, створити потужний 

середній клас, забезпечити продуктивну зайнятість та зростання доходів; 

обмежити безробіття; зміцнити фінансову базу для надання допомоги бідним 

верствам населення і дозволить, в кінцевому рахунку, сформувати і 

реалізувати в Україні ефективну державну політику соціального захисту 

економічно активного населення.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

У магістерській роботі обґрунтувано теоретичні положення та 

розроблено практичні рекомендації щодо напрямів удосконалення механізму 

реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг в 

України, що дало змогу сформулювати такі висновки: 

1. Впродовж всього періоду історичного становлення та зміни 

економічних формацій відбувається активний процес пошуку державою 

найбільш адекватних й ефективних форм, методів та механізмів соціального 

захисту економічно активного населення: від повної відсутності державної 

системи соціального захисту економічно активного населення до значного 

збільшення рівня його державної підтримки та скорочення обсягів і 

трансформації державної політики соціального захисту економічно 

активного населення в умовах глобалізації. 

2. Державною політикою соціального захисту економічно активного 

населення доцільно вважати систему (комплекс) напрямків державної 

політики в наступних сферах: регулювання ринку праці, соціально-трудових 

відносин, політики в сфері оплати праці зайнятого населення, політики 

зайнятості та безробіття, демографічної політики, міграційної політики, 

екологічної політики з метою досягнення високого рівня доходів зайнятого 

населення, забезпечення законодавчо встановленого рівня матеріальної 

забезпеченості тимчасово безробітних та досягнення на цій основі високих 

стандартів життя всього населення. Державна політика соціального захисту 

економічно активного населення реалізується в Україні за допомогою таких 

взаємопов'язаних механізмів: законодавчо-нормативного, фінансово-

економічного, організаційно-адміністративного. 

3. Рівень розвитку економіки забезпечує в сучасних умовах 

формування в Україні ліберальної моделі державної політики соціального 

захисту економічно активного населення (соціальна підтримка здійснюється 
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в умовах панування приватної власності за рахунок системи соціального 

страхування при мінімальному втручанні держави, яка є регулятором певних 

соціальних гарантій: прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, 

допомоги з безробіття тощо), однак в рамках цієї моделі державою ще не 

створено сприятливих умов для розвитку підприємницької активності, для 

самореалізації і самозабезпечення економічних суб'єктів, значним є 

втручання держави в ринкові відносини, що виходить за рамки здійснення 

макроекономічної політики.  

4. Подальший розвиток існуючої моделі державної політики 

соціального захисту економічно активного населення в Україні має 

відбуватись з урахуванням певних елементів як консервативної 

(корпоративної) моделі (соціальне партнерство і відповідальність, 

патерналізм на рівні підприємства, домінування психології колективізму, 

солідарність в доходах, державна підтримка конкурентності і недопущення 

монополізації економіки), так і соціал-демократичної (солідарної) моделі 

(вирівнювання рівня доходів населення, збільшення питомої ваги оплати 

праці у валовому внутрішньому продукті і доходах економічно активного 

населення, розвинута система виробничої демократії, регулювання трудових 

відносин на загальнонаціональному рівні, активна упереджувальна політика 

у сфері зайнятості, захист трудового середовища). 

5. Державна політика соціального захисту в Україні має набути 

переважно активного характеру (націленої на забезпечення переходу від 

моделі дешевої робочої сили до створення економіко-правових умов для 

збільшення доходів, підвищення економічної активності населення й 

зменшення його розшарування за рівнем доходів), а не переважно пасивного 

характеру (сучасний стан), яка зводиться до державної благодійності 

(бюджетні соціальні трансферти), стимулює споживацькі настрої та 

інфляційні процеси в економіці. Саме активна соціальна політика держави 

повинна створити умови для перетворення соціального чинника на важливу 

домінанту прискореного економічного зростання країни, формування умов, 
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що гарантуватимуть соціальну захищеність населення, яка має створюватись, 

насамперед, кожним працюючим. Активна соціальна політика має сприяти 

формуванню потужного середнього класу, для представників якого особиста 

відповідальність є основною складовою реалізації власної соціальної 

захищеності і які намагаються не залежати від зовнішніх чинників, в тому 

числі від системи державного соціального захисту.  

6.  Державна політика соціального захисту економічно активного 

населення України повинна втілюватись на основі підвищення рівня 

конкурентоспроможності національної економіки, як основи зростання рівня 

оплати праці працюючого населення та джерела підвищення рівня соціальної 

допомоги безробітньому населенню; повинно бути досягнуто послідовне та 

стійке зростання показників, що характеризують рівень споживання 

населення, здійснено реформування найважливіших секторів соціальної 

сфери і на основі цього створені сприятливі умови для поліпшення 

демографічної ситуації, підвищення якості людського потенціалу. Реалізація 

стратегії подальшого розвитку державної політики соціального захисту 

економічно активного населення має передбачати: перший етап - стабілізація 

рівня життя економічно активного населення; II етап - створення ефективної, 

реально діючої системи соціальної безпеки та соціального захисту 

економічно активного населення від соціальних ризиків та загроз; III етап - 

підвищення рівня та якості життя економічно активного населення до 

середньоєвропейського рівня. 
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