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АНОТАЦІЯ 

Кваліфікаційної роботи  

Бондаренко М.В.. Механізми соціального захисту населення. – 
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В магістерській роботі досліджено теоретичні та методичні основи та 

обґрунтовано практичні пропозиції щодо забезпечення ефективності 

виконання програм соціального захисту населення регіону. 

Соціальна політика становить вагому складову забезпечення 

справедливості соціально-економічних відносин. Одночасно важливою 

складовою реалізації соціальної політики є політика соціального захисту, яка 

безпосередньо формує систему соціального захисту населення. 

За змістом категорію соціального захисту вітчизняні й зарубіжні 

науковці трактують у вигляді діяльності, комплексу, функції, системи, 

сукупності й механізму. На нашу думку, цілісніше зміст цієї категорії можна 

розкрити як «систему», що передбачає сукупність певних функціональних 

елементів, котрі взаємодіють комплексно та запускають механізми, які 

сприяють досягненню певної мети. Система соціального захисту – сукупність 

правових, економічних і соціальних заходів, гарантованих Конституцією 

України, щодо створення та забезпечення здорового соціально-економічного 

мікроклімату для життя й розвитку як економічно активної частини 

населення, так і тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, 

гарантуючи обом групам соціальну безпеку (розвиток без війни і тероризму), 

соціальні зобов'язання, котрі ґрунтуються на соціальній справедливості й 

рівності прав. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Ефективне функціонування і динамічний 

розвиток ринкової економіки вирішальним чином залежить від умов та 

механізмів відтворення людського капіталу, де вирішальну роль відіграє 

система надійного соціального захисту населення. Вона включає, з одного 

боку, забезпечення зайнятості та гідних умов праці для працездатного 

населення, а з другого – гарантування достатнього захисту соціально 

вразливих верств населення державними, корпоративними, суспільними та 

міжнародними інститутами і установами. За своєю природою сучасна 

система соціального захисту населення є закономірним відображенням 

таких глобалізаційних тенденцій суспільного розвитку, як соціалізація 

економіки, інтелектуалізація та саінтифікація суспільного виробництва, 

пріоритетність загальнолюдських цінностей, утвердження високих 

стандартів якості життя та перманентне підвищення рівня людського 

розвитку. 

Що стосується України, то за період відновлення її державності та 

ринкової трансформації економіки вітчизняна система соціального захисту 

зазнала кардинальних змін, пов’язаних, насамперед, з її характером, 

джерелами фінансування соціальних витрат та механізмами отримання 

соціальних допомог та виплат, а саме: роздержавлення інститутів 

соціального захисту, диверсифікація каналів отримання соціальних 

компенсацій та соціальних послуг, делегування частини соціальних 

функцій держави домогосподарствам та корпоративному сектору, а також 

розширення зобов’язань України щодо дотримання міжнародних 

соціальних стандартів.  

Основи теорії соціального захисту населення, його принципи, 

цільова мотивація та об’єктивна необхідність в умовах динамічного 

розвитку ринкової економіки знайшли найбільш повне відображення у 
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працях таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як Н. Абакумова,                   

Т. Агапова, У. Беверідж, В. Бобков, Т. Ганслі, Дж. Гелбрейт, Е. Денісон,              

В. Джевонс, Л. Ерхард, Г. Еспінг-Андерсен, В. Кадомцева, Дж. Кейнс,               

А. Пігу, У. Ростоу, П. Спікер, Р. Тітмусс, Е. Хансен, Е. Холостова,                      

О. Амоша, С. Батажок, В. Бевз, Н. Болотіна, Н. Борецька, Є. Борщук,                   

З. Галушка, В. Геєць, І. Гнибіденко, О. Грішнова, В. Загорський,                     

Ю. Зайцев, І. Каленюк, А. Колот, М. Кравченко, В. Куценко, П. Леоненко, 

Е. Лібанова, Г. Лопушняк, О. Мельник, О. Новікова, А. Поручник,                      

В. Савчук, В. Скуратівський, А. Чухно, Л. Шевченко, А. Халецька,                     

В. Якубенко та інших. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є аналіз теоретичних 

засад та розробка практичних рекомендацій  щодо удосконалення 

механізмів соціального захисту населення. 

Виходячи з мети дослідження та відповідно до логіки дослідження, у 

роботі поставлено такі конкретні завдання: 

- виділити складові системи соціального захисту населення; 

- дослідити організаційний та правовий механізми державного 

регулювання системи соціального захисту населення; 

- визначити тенденції і проблеми державного регулювання при 

впровадженні закордонного досвіду соціального захисту населення; 

Об’єкт дослідження –    соціальний захист  населення регіону. 

Предмет дослідження – механізми   соціального захисту населення. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у дослідженні 

наукового завдання щодо розвитку теоретичних засад з державного 

регулювання   удосконалення механізмів соціального захисту населення.. 

Сутність наукової новизни результатів дослідження полягає у 

такому: 

удосконалено: 

- підходи до формування системи соціального захисту населення 
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регіону, які засновано на принципах соціального партнерства і 

реалізуються через підтримку економічно активних працівників та 

соціально вразливих верств населення регіону, що дає змогу оптимально 

поєднати інтереси державного, регіонального, громадського секторів і 

визначити   механізми забезпечення ефективності виконання програм 

соціального захисту населення регіону. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

їх використання для вдосконалення регулювання процесів удосконалення 

соціального захисту населення, що набуває особливої ваги в контексті 

євроінтеграційних прагнень України.  

Апробація результатів Основні результати цього дослідження 

набули висвітлення в наукових публікаціях автора й апробовані на 

Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції: «Державне 

управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» (Харків, 

2020)  

Структура  Магістерська робота складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ 

1.1  Теоретичні основи формування системи соціального захисту 

населення в умовах сучасної економіки  

 

 

Упродовж тривалого періоду вектор досліджень державно-

управлінської науки  був спрямований на формування системи державного 

управління економічним розвитком. У науковій літературі XXI ст. усе 

популярнішим стає термін «державне управління соціального розвитку та 

багатство», визначальна складова якого – людина, найвища цінність 

суспільства, її фізичний, духовний та інтелектуальний розвиток. Для того, 

щоби його забезпечити, необхідно організувати справедливий та 

ефективний розподіл національного багатства, який здійснюється через 

механізм державного управління соціальним захистом населення. 

Як показує зроблений ретроспективний аналіз нормативно правових 

документів, основні міжнародні пакти з прав людини визнали необхідність 

соціального захисту, що становить невід'ємну складову розвинутої 

сучасної демократичної держави. Так, за  ст. 22 Загальної Декларації прав 

людини, яка була прийнята у 1948 р.,  кожна людина як член суспільства 

має право: 

 на соціальне забезпечення; 

 здійснення необхідних дій для підтримання її гідності й для 

вільного розвитку прав у економічній, соціальній і культурній галузях;  

 на гідний життєвий рівень (у тому числі їжу, одяг, житло, 

медичний догляд і соціальне обслуговування). 

Міжнародний пакт "Про економічні, соціальні і культурні права" 

#bookmark11
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(1966 р.) у ст. 9 також утверджує право кожної людини на соціальне 

забезпечення, зокрема й соціальне страхування [74]. 

У Конвенції міжнародної організації праці №102 викладено 

концепцію соціального захисту, яка проголошує право всіх громадян на 

соціальну допомогу незалежно від трудового стажу та розміру виплачених 

страхових внесків, виокремлюючи дев'ять напрямів, за котрими допомога 

повинна надаватися. Це – медичне обслуговування, допомога за хворобою, 

допомога з безробіття, пенсії за старістю, пенсії з виробничого 

травматизму, допомога у зв'язку з народженням дитини, сімейна допомога, 

допомога з інвалідності, допомоги за втрати годувальника [53]. Зазначимо, 

що Міжнародна організація праці (МОП) спрямовує зусилля на практичне 

втілення загальних принципів соціальної справедливості в законодавство 

окремих країн і має одну з найдосконаліших систем міжнародного 

контролю за виконання ратифікованих конвенцій. 

Європейська соціальна хартія (набула чинності з 26 лютого 1965 р.) і 

Європейська соціальна хартія (переглянута; діє з 1 липня 1999 р.) 

присвячені захисту соціальних та економічних прав у всій їхній повноті з 

метою підвищення життєвого рівня та соціального добробуту населення 

[31]. 

Сьогодні всі 47 держав членів Ради Європи підписали Європейську 

соціальну хартію, 30 – ратифікували її, а 13 держав залишаються, як і 

раніше, пов'язаними Хартією 1961 р. Україна підписала Європейську 

соціальну хартію 7 травня 1996 р. і Законом України від 14 вересня 2006 р. 

№ 137У ратифікувала цей документ. 

Соціальний захист є також важливим питанням, що розглядається у 

всіх важливих міжнародних форумах. Він став центральною темою на 

Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах соціального розвитку, яка 

відбулася у Копенгагені 1995 р., де уряди взяли зобов'язання «розробити і 

здійснити політику з метою забезпечення всім людям належного 



 

 

11 

 

 

економічного та соціального захисту під час безробіття, хвороби, 

материнства, виховання дітей, вдівства, непрацездатності та старості". 

На 24-й спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН, скликаній у 

Женеві в червні 2000 р., акцентувалось на вагомості створення й 

удосконалення системи соціального захисту й обміну передовим досвідом 

у цій галузі. Питанню соціального захисту надавали також серйозну увагу 

на фінансуванні розвитку зустрічі на вищому рівні в Монтерреї (Мексика) 

в березні 2002 р. 

На 53-й черговій сесії Комісії соціального розвитку ООН, яка 

відбулася 21 лютого 2014 р. та 4-13 лютого 2015 р., обговорювалася 

політика розвитку на 2015-2016 рр. з пріоритетною темою «Переосмис-

лення та зміцнення соціального розвитку в сучасному світі». 

Міжнародне співтовариство постійно працює в напрямі забезпечення 

соціального розвитку та добробуту людини, в тому числі з питань спільних 

цінностей, цілей і стратегій. 

За Конституцією України, утвердження та забезпечення прав і 

свобод людини – головний обов'язок держави. Причому держава не є 

пасивним спостерігачем у процесі дотримання прав і свобод громадян, а 

дієвим учасником забезпечення їхньої реалізації. Це, безперечно, 

підтверджує її соціальну орієнтацію. У Конституції України зазначено: 

"Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава" [54, ст.1]. Під словом "соціальна" розуміється держава, у якої 

соціальна справедливість – девіз активності, а добробут всіх громадян та 

підтримка соціально незахищених верств населення – прерогатива 

діяльності. Отже, соціальний захист становить основу, стрижень 

соціальної політики держави. 

Соціальна держава, як справедливо акцентують дослідники, повинна 

забезпечувати рух у напрямі: досягнення в суспільстві соціальної 

справедливості, соціальної безпеки; сприяння кожному в наданні роботи 
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або іншого джерела засобів існування; гарантування миру й злагоди в 

суспільстві; створення належних умов для життя й особистого розвитку, 

щоб індивід міг бути агентом власного розвитку, а соціальна допомога 

надавалася лише тим, хто потрапляє у скрутне становище не з власної вини 

(наприклад, людину позбавили роботи через економічну кризу тощо). 

На думку відомого ученого Г. Мюрдаля (засновника так званої 

шведської моделі соціалізму), головним у діяльності "соціальної держави" 

є соціальний захист населення. Створення системи соціального захисту 

передбачає такі напрями діяльності держави: забезпечення членів 

суспільства високим прожитковим мінімумом і наданням матеріальної 

допомоги тим, кому, внаслідок необхідних чинників, вона необхідна; 

зупинення дії привілеїв до тих, хто їх не заслуговує; формування умов, 

котрі стимулюють громадян легально отримувати доходи для 

повноцінного життя за допомогою будь-яких засобів, що не суперечать 

закону; ґарантування екологічної безпеки членів суспільства; створення 

обставин для задоволення високого рівня освітніх потреб громадян в 

освіті, медичній допомозі та ін.; забезпечення сприятливих умов праці для 

найманих робітників та їхній захист від негативного впливу ринкової 

економіки; захист громадян від злочинних домагань; гарантування 

громадянських і політичних прав та свобод, які відповідають принципам 

правової, соціальної держави; захист громадян від політичного 

переслідування й адміністративного свавілля; забезпечення свободи 

духовного життя людей, їхній захист від ідеологічного тиску; формування 

сприятливого соціально-психологічного клімату в суспільстві, а також в 

окремих соціальних осередках і структурних утвореннях, захист громадян 

від психологічного пресингу; забезпечення максимальної стабільності 

громадського життя [112, с. 49]. Для реалізації цих напрямів соціального 

захисту необхідно, вважає Г. Мюрдаль, вивчати, формувати й ураховувати 

думку людей стосовно найважливіших соціальних явищ, котрі переважно 



 

 

13 

 

 

визначають історію розвитку держави [112, с. 49]. 

До речі, ні в сучасному законодавстві, ні в науковій літературі немає 

однозначного трактування терміна "соціальний захист". Відсутність 

загального уявлення про характер інституту соціального захисту 

спричиняє вільне тлумачення різноманітних категорій, термінів і понять, 

що розкривають зміст цього інституту. 

Відправною точкою зародження поняття "соціальний захист" 

вважають 1935 р., коли у США був прийнятий закон про соціальний захист 

(Social Security Act) у межах політики «Нового курсу» Ф. Рузвельта. 

Поступово він поширювався на всі західні країни як системи заходів, котрі 

захищають кожного громадянина, жителя країни від економічної та 

соціальної деградації внаслідок безробіття, втрати чи різкого скорочення 

прибутку, хвороби, народження дитини, виробничої травми або 

професійного захворювання, інвалідності, старості, втрати годувальника та 

ін. [100, с. 45]. Саме на початку 40-х років XX ст. у документах 

Міжнародної організації праці визначено термін «соціальний захист» як 

захід щодо «захисту суспільством своїх членів за допомогою набору 

спеціальних дій від економічних та соціальних лихоліть, припинення або 

суттєвого зниження заробітків унаслідок хвороби, пологів, виробничих 

нещасних випадків, безробіття, інвалідності, старості й смерті, 

забезпечення субсидій сім'ям із дітьми» [104, с. 161]. 

Однак існують інші погляди стосовно виникнення цього поняття. Як 

зазначає Г. Перрін, попри те, що термін уперше використано у США, 

концепція системи соціального захисту повністю втілена у 

новозеландському законодавстві 1938 р. [76, с. 42].  

Стосовно змісту категорії "соціальний захист" теж немає 

одностайної думки й серед економістів. Так, Д. П'єтерс розглядає 

соціальний захист "як низку заходів, що формують солідарність із людьми, 

які стикаються зі загрозою відсутності заробітку або конкретними 
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витратами". М. Туленков визначає соціальний захист як внормований 

процес діяльності соціально-політичних інституцій, спрямованих на 

підтримку гідного рівня соціального життя й добробуту індивідів і 

соціальних груп в конкретних соціально-економічних умовах [112, с. 38]. 

Українська дослідниця К. Дідківська розглядає соціальний захист як 

державну підтримку певних категорій населення, котрі можуть зазнавати 

негативного впливу ринкових процесів, забезпечення відповідного рівня 

життя через надання правової, фінансової, матеріальної допомоги окремим 

громадянам (найвразливішим верствам населення), а також створення 

соціальних гарантій для економічно активної частини населення, 

забезпечення прийнятних для країни умов життя та праці громадян, у тому 

числі внаслідок установлення соціальних стандартів [26, с. 103]. 

Учені В. Кисельов і В. Смоляков визначають соціальний захист як 

діяльність держави із втілення у життя "цілей та пріоритетних завдань 

соціальної політики, реалізації сукупності законодавчо закріплених 

економічних, правових та соціальних гарантій, забезпечення кожному 

членові суспільства дотримання найважливіших прав, у тому числі на 

гідний людини рівень життя" [92, с. 43]. 

З позиції більшості сучасних економістів, соціальний захист – це 

комплекс організаційно правових та економічних заходів, спрямованих на 

забезпечення життя, здоров'я і добробуту населення за конкретних 

економічних умов. Такі заходи передбачають формування інститутів 

соціального захисту й законів, котрі регулюють їхню діяльність, 

створюють механізми перерозподілу доходів через стягнення податків та 

інших платежів і трансфертів. Отже, соціальний захист – це правила 

перерозподілу суспільного багатства на користь людей, які тимчасово чи 

постійно потребують особливої підтримки суспільства [92, с. 42]. 

Науковець Н. Абакумова наголошує, що соціальний захист є 

комплексом економічних, правових та соціальних гарантій, котрі 
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ґарантують кожному, хто працює, право на безпечну працю, збереження 

здоров'я у процесі праці, економічний захист і підтримку працівників та 

їхніх сімей у випадку тимчасової втрати працездатності на виробництві, 

медичну, соціальну й фахову реабілітацію [92, с. 42-43]. 

Низка авторів – Е. Гонтмахер, В. Трубин, І. Сирота й інші – 

визначають соціальний захист у вигляді функції суспільства зі збереження 

соціального становища людини, що склалося внаслідок соціальних 

ризиків, відповідної умови, яка випливає з його невід'ємних та 

загальновизнаних соціальних прав, або функції держави щодо матеріальної 

підтримки непрацездатних, найменш захищених громадян [92, с. 44]. 

Окремі науковці розглядають соціальний захист як систему, що 

складається із: 

1) правових, соціально-економічних і організаційний заходів, котрі 

гарантує та реалізує державою з метою гарантування належного рівня 

життя людини, тобто матеріального забезпечення відповідно до стандартів 

сучасного суспільства [92, с. 47]; 

2) інститутів державного соціального забезпечення, соціальної 

допомоги, соціального й особистого страхування, а також внутрішньоорга-

нізаційних форм соціальної допомоги, що функціонують для 

матеріального, медичного та реабілітаційного забезпечення людей 

похилого віку, непрацездатних, хворих, безробітних, сімей, які втратили 

годувальника, а також надання допомоги сім'ї [92, с. 49]; 

3) принципів, методів, законодавчо установлених державою 

соціальних гарантій, заходів та закладів, котрі забезпечують умови для 

нормальної життєдіяльності різних соціальних категорій і груп [92, с.48]. 

Цієї думки дотримується і Г. Завіловська вважаючи, що соціальний 

захист – система економічних, соціальних, правових, організаційних 

заходів, яка створює працездатним громадянам відповідні умови для 

поліпшення добробуту за рахунок особистого внеску, а непрацездатним і 
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соціально вразливим працездатним верствам населення – гарантії у 

користуванні суспільними фондами споживання, пряму матеріальну 

підтримку, зниження податків [92, с. 43]. Соціальний захист як систему 

економічних, політичних, правових заходів, спрямованих на формування 

оптимальних умов гарантування реальних можливостей реалізації 

населенням своїх прав і свобод, котрі забезпечують матеріальний 

добробут, розглядає С. Горянська [18, с. 88]. О. Длугопольський також 

зауважує, що соціальний захист – це система урядових організаційно-

правових та економічних заходів стосовно забезпечення гідного 

матеріального та соціального становища громадян [27, с. 149]. 

Цікаво тлумачить соціальний захист як систему відомий 

американський економіст П. Спікер у праці "Соціальна політика: теми та 

підходи", називаючи соціальний захист системою соціальних служб, що 

передають конкретні ресурси споживачам. Під соціальними службами він 

виокремлює "велику п'ятірку" – соціальне забезпечення, житлові програми, 

охорону здоров'я, соціальну роботу, освіту [109, с. 79]. 

Окрім наведених трактувань, соціальний захист зафіксовано за 

змістом як «сукупність різних напрямів та організаційно-правових форм 

захисту», «сукупність відносин та заходів», спрямованих на задоволення 

потреб людей або ж усунення соціально-економічних ризиків [92, с. 44]. 

Інколи соціальний захист трактують як механізм. Наприклад, згідно з 

Н. Римашевською, соціальний захист – це «фактичні механізми, за 

допомогою котрих зазвичай перерозподіляються доходи від деяких 

підгруп суспільства, що "фінансуються" (економічно активних членів 

суспільства), на користь підгруп, що "отримують", тобто хворих, людей 

похилого віку, непрацездатних, безробітних, бідних» [92, с. 44]. 

Своєрідне визначення соціального захисту наведено в 

Американській енциклопедії: "Соціальний захист, у загальному розумінні 

цього поняття, означає безпеку й свободу від страху, котрі спрямовані на 
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суспільство як на групи взаємопов'язаних та взаємозалежних людей". На 

економічних аспектах соціального захисту акцентовано у Всесвітній 

енциклопедії: "Соціальний захист – це урядова програма, що допомагає 

працівникам, пенсіонерам та їхнім сім’ям досягти рівня економічного 

забезпечення". 

Цікаве, на нашу думку, визначення британського соціолога Р.Тітмуса 

у відомому есе «Соціальний розподіл соціального захисту» (1955 р.) [109, 

с. 144]. Він закликає до розширення розуміння соціального захисту за межі 

традиційного та введення до цієї концепції інших різновидів перерозподілу 

– через систему оподаткування («фіскальний захист») і соціальний захист 

за місцем роботи. Категорія «фіскальний захист», вважає автор, уміщує два 

різні види перерозподілу. Перший – субсидії, або заходи, які впливають на 

поведінку людей (житлові субсидії чи зменшення орендної платні). Другий 

– утримання певного рівня доходу, що має на меті перерозподіл доходу 

для захисту життєвих стандартів населення. Захист за місцем роботи не є 

однорідною категорією. Це також заходи перерозподілу, котрі 

використовують роботодавці, аби підсилити виробничі можливості (оплата 

лікарняного чи дитячих садків для працівників закладу), це й приватне 

страхування, що найчастіше купується роботодавцями, але може бути 

придбане й окремими індивідами. Окрім усього зазначеного, існують інші 

способи надання захисту – державний, приватний, волонтерський та 

неформальний. Державний сектор складається зі служб, які підтримує 

держава, приватний – із комерційної діяльності, волонтерський – із 

неприбуткових організацій (хоча в окремих країнах приватна ініціатива 

також вважається «волонтерською»). Неформальна допомога надається 

друзями, сусідами, родичами або, найчастіше, жінками, котрі є членами 

родини [109, с.145]. В обґрунтуван-нях Р. Тітмус вийшов за межі 

державного соціального захисту, охопивши й інші сектори соціального 

захисту, в тому числі освіту [81, с. 145]. 
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Серед визначень соціального захисту населення привертають увагу 

ті, в яких він постає як явище. «Соціальний захист населення, – 

зазначається в одній з робіт, – це явище, котре включає сукупність дій з 

боку держави, регіональної влади, муніципалітету, громади, локальної 

спільноти, окремих спонсорів щодо сприяння життєвому функціонуванню 

населення, окремих громадян» [75, с.5]. Заходами соціального захисту є 

надання грошової соціальної допомоги, завдяки чому людина захищена від 

голоду, допомоги в забезпеченні житлом та інших нематеріальних видів 

допомоги, наприклад, підтримка підприємців в організації і веденні 

бізнесу, правова допомога громадянам і та ін. В даному разі і сутність, і 

зміст даного поняття ґрунтуються на описі його зовнішніх ознак, котрі 

завжди постають як доволі динамічний та мінливий аспект соціально-

економічних відносин та реалій господарської діяльності. На наш погляд, 

сутність цього поняття прихована за його зовнішніми атрибутивними 

проявами, хоча, з іншого боку, кожне з них є важливим, тобто вони прямо 

або опосередковано пов’язані з його сутністю. Поданий цими авторами 

перелік заходів соціального захисту населення не розкриває його сутності, 

оскільки вони є зовнішньою, поверховою стороною соціально-

економічних відносин. Такий підхід до розуміння соціального захисту 

населення, на наш погляд, не несе конструктивного начала, а його 

використання можливе при здійсненні різноаспектних досліджень 

прикладного характеру цього феномену. 

На основі аналізу та систематизації положень вітчизняної та 

зарубіжної наукової літератури доцільно здійснити систематизацію і 

оцінку існуючих визначень поняття «соціальний захист населення». При 

цьому за основу нами взяті змістовні домінанти цього поняття як системо-

утворюючої складової соціального захисту населення. Відповідні 

трактування цього поняття представлені в табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Систематизація трактування поняття «соціальний захист населення»  

в працях вітчизняних та зарубіжних науковців [94] 

№ 
з/п 

Зміст поняття «соціальний захист населення» Автор 

1 2 3 
1 Комплекс правових, економічних та соціальних гарантій, що 

забезпечують кожному працюючому право на безпечну працю, 

збереження здоров’я в процесі праці, захист і підтримку праців-

ників та їх сімей у випадку тимчасової втрати працездатності на 

виробництві, медичну, соціальну і професійну реабілітацію. 

Абакумова 

Н.Н. [1, с.3] 

2 Система законодавчих, економічних, соціальних і соціально- 

психологічних гарантій, що надають працездатним громадянам 

рівні умови для підвищення свого добробуту за рахунок трудо-

вого вкладу, економічної самостійності і підприємництва, а 

непрацездатним і соціально-вразливим верствам – переваги у 

користуванні суспільними фондами споживання, в прямій 

матеріальній підтримці у вигляді допомоги, стипендії та інших 

виплат, у зниженні податків. 

Антип'єв А.Г. 

[2, с.94] 

3 Система, яка включає сукупність інститутів і заходів, спрямова-

них на захист уразливих соціальних груп від соціальних ризиків 
Баранник 

Л.Б. [3, с.11] 
 4 Система державних заходів щодо забезпечення належного мате-

ріального та соціального становища громадян у разі виникнення 

несприятливих умов, а саме повної, часткової або тимчасової 

втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та інших 

випадках, передбачених законодавством України. 

Бендасюк О.  
[4, с.124] 

5 Важлива функція соціальної держави, яка полягає у практичній 

діяльності державних органів та органів місцевого 

самоврядування, а також недержавних закладів щодо реалізації 

соціальної політики, спрямованої на забезпечення 

життєдіяльності громадян і досягнення гідного життєвого рівня. 

Болотіна Н.Б. 

[6, с.35] 

7 Система активних та пасивних заходів захисту з боку держави, 

які спрямовані на запобігання ситуаціям, що загрожують добро-

буту при настанні певних несприятливих для особи обставин. 

Дараганова 

Н.В. [21, 

с.50] 

8 Сукупність заходів, що здійснюються в суспільстві для 

забезпечення суспільно  нормальних умов матеріального і 

духовного життя населення. 

Лагутін В.Д. 

[62, с.289] 

9 Комплекс організаційно-правових та економічних заходів,  

спрямованих на захист добробуту кожного члена суспільства за 

конкретних економічних умов. 

Лібанова Е., 

Палій О. 
[63, с.379] 

10 Це політика держави по забезпеченню конституційних прав і 

мінімальних гарантій людині незалежно від місця проживання, 

національності, статті, віку. 

Малахова 

Ж.Д. [69, 

с.45] 
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Продовження табл. 1.1 

 

Здійснений аналіз дефініцій соціального захисту населення свідчить, 

що це поняття не має усталеного академічного визначення. Різні автори, 

наукові школи позначають цим терміном, хоча й споріднені, але далеко не 

однакові поняття. Водночас науковці намагаються відштовхнутись від 

різноманітних форм здійснення соціального захисту населення й 

окреслити його сутнісні ознаки. Такий підхід свідчить про те, що в основу 

проаналізованих визначень покладено прагнення окреслити теоретичні 

уявлення про цей суспільний феномен й адекватно відобразити практичну 

діяльність суспільства в цій царині, що є свідченням критеріального 

характеру практики. 

Адже виокремлення окремих сторін відносин з приводу соціального 

захисту населення здійснюється спочатку в практиці, життєдіяльності 

суспільства, а потім уже знаходить віддзеркалення в мисленні. З іншого 

боку, наявні авторські підходи до визначення сутності соціального захисту 

населення, можна умовно поділити на декілька основних груп, кожна з 

яких об’єднує схожі погляди й концепції. 

1 2 3 
11 Багаторівнева система економічних, соціальних та правових 

відносин по управлінню соціальними ризиками суспільства 

для ліквідації їх небажаних наслідків та забезпечення 

належного рівня життя населення. 

Михайловсь- 
ка І.М., Нелі-

пович О.В. [72, с. 

259] 
12 Діяльність щодо попередження, пом’якшення та скасування 

факторів соціального ризику. 
Новікова О.Ф. 

[78, с.180] 

13 Комплекс законодавчо закріплених соціальних норм, 

гарантованих державою по відношенню до окремих верств 

населення. 

Халецька А.А. 

[117, с.24] 

14 Соціальний інститут репрезентований сукупністю правових 

норм, покликаних вирішувати певні соціальні та економічні 

проблеми. 

Холостова Є.І. 

[118, с.91] 

14 Захист людей, їх життя, здоров’я тощо в ситуаціях, які 

мають різне походження. 
Концепція  
(осн. держ. пол.) 

[55, с.11] 
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На жаль неконструктивним для наукового аналізу, на наш погляд, є і 

визначення цього поняття в ряді нормативних державних актів, зокрема, в 

Концепції (основах державної політики) національної безпеки України, де 

соціальний захист населення розглядається як захист людей, їх життя, 

здоров’я тощо в ситуаціях, які мають різне походження. В наведеній 

редакції соціальний захист трактується досить широко. В ньому не 

конкретизуються ситуації, в яких людина потребує відповідного захисту, 

види останнього, що нами відмічалося вище. 

Аналіз наукових джерел дає змогу дійти висновку: зміст категорії 

"соціальний захист" вітчизняні й зарубіжні науковці трактують у вигляді 

діяльності, комплексу, функції, системи, сукупності й механізму. На наш 

погляд, зміст цієї категорії цілісніше розкриває її саме поняття «система», 

яка передбачає сукупність певних функціональних елементів, що 

комплексно взаємодіють і запускають механізми, котрі сприяють 

досягненню певної мети. Підтвердженням є те, що дослідники 

наголошують на різноманітних складових елементах, такі як методи, 

заходи, відносини, практики, гарантії, права, підтримка, допомога. Це й 

обумовлює необхідність обґрунтування і введення зазначених елементів до 

системи соціального захисту [92, с. 45]. 

Система соціального захисту, на думку багатьох сучасних 

економістів, становить сукупність економічних, юридичних, соціальних 

прав та гарантій, соціальних установ та інститутів, що забезпечують гідні 

умови життєдіяльності усім верствам населення, надаючи особливу 

турботу соціально вразливим верствам. Такого визначення системи 

соціального захисту дотримуються А. Сіленко та В. Коляденко. За ними, 

система соціального захисту містить комплекс правових, соціально-

економічних і політичних гарантій, які надають умови для забезпечення 

засобів існування: працездатним громадянам – за рахунок особистого 

трудового внеску, економічної самостійності й підприємництва; соціально 
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уразливим верствам – за рахунок держави, але не нижче встановленого 

законом прожиткового мінімуму [101, с. 303]. 

На нашу думку, система соціального захисту – це сукупність 

правових, економічних та соціальних заходів, гарантованих Конституцією 

України, щодо створення та забезпечення здорового соціально-

економічного мікроклімату для життя та розвитку як економічно активної 

частини населення, так і тих, хто опинився у складних життєвих 

обставинах, гарантуючи обом групам соціальну безпеку (розвиток без 

війни і тероризму), соціальні зобов'язання, котрі ґрунтуються на соціальній 

справедливості й рівності прав. 

Дотримуючись принципів соціальної справедливості, система 

соціального захисту створює для всіх членів суспільства рівні умови, які 

перешкоджають негативному впливу середовища на людину та 

забезпечують гідну й соціально прийнятну якість їхнього життя. 

Відповідно система складається із підсистем вищого рівня, підсистем 

нижчого рівня тощо. 

У науковій літературі продовжують тривати дискусії з приводу суті 

понять "соціальний захист" і "соціальне забезпечення". Одні науковці 

вважають ці терміни словами-синонімами, інші розглядають "соціальний 

захист" як ширше поняття, що охоплює й поняття "соціальне 

забезпечення". Соціальне забезпечення, порівняно зі соціальним захистом,  

– вужче поняття, адже воно позначає ще й практику виплати пенсій, 

соціальної допомоги, соціального догляду, соціального обслуговування з 

метою підтримки рівня доходів населення. За міжнародними стандартами, 

соціальне забезпечення охоплює також право на медичну допомогу, 

медичне страхування, державну підтримку сім'ї, материнства й дитинства, 

утримання та виховання за державні кошти дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування [76, с. 42]. Науковці М. Захаров й  

Е. Тучкова, обґрунтовуючи визначення цього поняття, розуміють під 
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соціальним забезпеченням частину внутрішнього валового продукту через 

надання громадянам матеріальних благ для вирівнювання їхніх особистих 

доходів у випадку настання соціальних ризиків за рахунок коштів цільових 

фінансових джерел в обсязі й на умовах, чітко унормованих суспільством і 

державою, для підтримки їхнього соціального статусу. 

Власну позицію ми вбачаємо лише на шляхах розгортання існуючої 

й активно відстоюваної в науковій літературі тези, що соціальний захист - 

поняття ширше, пов'язане зі стратегією соціальної держави. Наведені 

дослідження засвідчують: його активно почали використовувати в роки 

незалежності України, і зараз воно закріплене в Основному законі України. 

Порівняно із широко застосовуваним до 1991 р. поняттям соціального 

забезпечення, соціальний захист мав специфічне навантаження – це захист 

від негараздів трансформаційного періоду, ризиків переходу від 

адміністративної економіки до ринкової. Термін "соціальний захист" 

охоплює, водночас із правом на соціальне забезпечення, ще й інші 

соціальні права: право громадян, котрі потребують соціального захисту, на 

отримання безплатного житла або за доступну плату (ч. 2, ст. 47); право на 

достатній життєвий рівень (ст. 48); право на охорону здоров'я (ст. 49); 

право на безпечне для життя і здоров'я довкілля (ст. 50); право на освіту 

(ст. 53). Отже, право на соціальне забезпечення є елементом права на 

соціальний захист [54]. 

Поняття "соціальний захист" і "соціальне забезпечення" (в 

англійській термінології – "social protection" та "social security") теж 

трактують по-різному. 

Окремі автори визначають англійський термін "socialsecurity" як 

"соціальний захист", "соціальна безпека", інколи застосовують навіть 

несинонімічні вирази "соціальна гарантія", "соціальна надійність", 

"соціальна упевненість" або й "охорона". Перекладаючи англомовні праці, 

вітчизняні автори часто використовують терміни "security" та "protection" 
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практично як синоніми, що не зовсім правильно. Згідно з визначенням 

Науково-дослідного інституту соціального розвитку при Організації 

Об'єднаних Націй (UNRISD), "socialprotection" – це соціальний захист, 

який складається з політики та програм, спрямованих на скорочення 

бідності й уразливості внаслідок розвитку ефективного ринку праці, 

зменшення схильності людей до ризиків і підвищення їхньої здатності 

подолати економічні й соціальні ризики – безробіття, хвороби, 

непрацездатність, старість та ін. Отже, соціальний захист стосується 

запобігання, управління та подолання ситуацій, котрі негативно впливають 

на життя людей. "Socialsecurity" – державна програма, яка забезпечує 

економічну допомогу особам, що зіткнулися з безробіттям, 

непрацездатністю чи старістю, та фінансується за допомогою платників 

податків (роботодавців, працівників). У зв'язку з цим "socialsecurity" – це 

соціальне забезпечення. 

Узагальненим розумінням понять "соціальний захист" і "соціальне 

забезпечення" може стати Хартія основних прав Європейського Союзу 

(Charter of Fundamental Rights of the European Union): "Соціальний захист у 

вузькому значенні зазвичай розуміють як соціальне забезпечення; однак у 

широкому значенні соціальний захист охоплює соціальне забезпечення 

серед інших соціальних прав громадян" [31]. У Конвенції №102 

Міжнародної організації праці (МОП) сказано: "Соціальний захист є 

ширшим і відкритішим, аніж соціальне забезпечення, оскільки охоплює 

нестатутні чи приватні заходи з гарантуванням соціальної безпеки, але все 

ж містить і традиційні соціальні заходи безпеки, такі як соціальна 

допомога й соціальне страхування" [53]. 

Здійснений нами аналіз дає змогу дійти необхідних висновків 

стосовно необхідності: 

- надання кожному членові суспільства прожиткового мінімуму й 

матеріальної допомоги тим, хто неспроможний подбати про себе; 
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- формування сприятливих умов, що дають змогу громадянам 

заробляти кошти для існування будь-якими законними способами; 

- створення необхідних умов для підприємницької діяльності, 

стимулювання соціальної спрямованості її розвитку; 

- сприяння в отриманні роботи відповідно до рівня кваліфікації 

фахівця, ефективної та якісної праці, справедливого заробітку, підвищення 

кваліфікації, зміни професії, оздоровлення і відпочинку; 

- здійснення належної соціально-орієнтованої житлової політики, 

охорони здоров'я, освіти, материнства й дитинства і под.; 

- гарантування матеріального забезпечення людей старшого та 

похилого віку згідно з трудовим внеском; 

- формування умов для реалізації інвалідам права на соціально 

належного рівня життя; 

- захисту громадянських і політичних прав та свобод, котрі 

відповідають принципам правової демократичної держави; 

- забезпечення стабільності громадського життя. 

Основні функції соціального захисту відобразив П. Спікер (табл. 

1.2). Такими функціями він вважає: підтримання належного нинішнього 

рівня життя громадян і запобігання бідності – превентивна функція; 

покращення умов у майбутньому та за погіршення ситуації – 

запровадження необхідних механізмів впливу – реабілітаційна функція 

(пом'якшення наслідків бідності через надання допомоги у грошовій, 

натуральній чи безготівковій формах) [109, с. 89].  

Тенденції соціально-економічного розвитку після відновлення 

незалежності України переконують, що концепцію соціального захисту 

населення необхідно розглядати крізь призму теорії соціальної 

згуртованості суспільства.  

Сам термін "соціальна згуртованість" появився у науковому обігу в 

90-х роках XX ст. і розглядається політичною елітою розвинутих країн як 
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сучасна доктрина забезпечення стійкості розвитку суспільства. В основу 

соціальної згуртованості суспільства покладено добробут абсолютної 

більшості громадян, гармонічні й стабільні відносини, мінімізація 

соціальної ізоляції та соціальної дезінтеграції [51, с. 20]. Це означає, що 

справедливий та ефективний, з огляду кінцевої мети, соціальний захист 

населення становить запоруку стійкості й стабільності розвитку 

суспільства. 

Таблиця 1.2 

Функція Індивіди Суспільство 

Підтримання status quo Захист 
Соціальна інтеграція, 

відновлення 

Покращення умов 
Задоволення потреб, 

надання можливостей 
Економічний розвиток 

Погіршення добробуту Покарання Соціальний контроль 

Функції соціального захисту [109, с. 89] 

 

Актуальність реалізації теорії соціальної згуртованості у розвинутих 

країнах спричинена нестійкістю соціально-економічного розвитку, 

глобалізацією світової економіки, екологічними проблемами, фінансовими 

кризами. Лише за останні 40 років, як засвідчує Міжнародне бюро праці, у 

світі зареєстровано понад 100 системних фінансових криз. Це зумовлює 

невпевненість, непередбачуваність, нестійкість у різних її виявах. 

В Україні дія названих чинників посилюється особливостями 

перехідного періоду: непрозорою та несправедливою приватизацією; 

корупцією у всіх сферах суспільного життя; соціальною демагогією 

владних інститутів; деградацією моральних цінностей, зростанням 

поляризації у рівні доходів населення. За таких умов посилюється 

індивідуалізація суспільного життя. Люди самотужки прагнуть реагувати 

на виклики та загрози. Зростають прояви індивідуального й групового 

егоїзму, недовіри, відчуженості. Особливо неприйнятним у суспільстві 
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стає розшарування населення за рівнем доходів і несправедливий їхній 

розподіл. 

Зауважимо, що поляризація доходів – це загальносвітова проблема. 

Опитування у країнах Європейського Союзу підтвердило: нерівномірність 

у розподілі доходів хвилює 84% респондентів, а відсутність гарантій на 

отримання гідної та справедливої роботи – 75%. 

Як передумова і наслідок доктрини динамічного й поступального 

розвитку соціальна згуртованість передбачає наявність соціально-

відповідальної держави із ефективними інститутами соціального захисту. 

До них належать: 

- добробут абсолютної більшості громадян, підтримка і захист тих, 

котрі з різних причин опинилися за межею бідності; 

- висока довіра громадян до державних та недержавних інститутів 

соціального захисту; 

- демократичні засади організації соціального захисту; 

- спільні обов'язки й відповідальність учасників соціального 

процесу; 

- наявність механізму суспільного нагляду за діяльністю органів 

державної влади. 

У механізмі соціальної згуртованості суспільств визначальну роль 

відіграє довіра. Натомість соціальна згуртованість суспільства залежить 

від рівня довіри, що становить найважливішу складову соціального 

капіталу [13, с. 7]. 

Довіра як один із основних носіїв соціального капіталу, за                          

Д. Коулманом, є довготривалим ресурсом економічного зростання [59, с. 

124]. Це та соціально-економічна субстанція, що формує у громадян 

сприйняття або несприйняття існуючої системи розподілу й соціального 

захисту. В сучасній економічній сфері довіру визначають як ставлення до 

економічних суб'єктів та інститутів, що виражає міру впевненості у 



 

 

28 

 

 

відповідності їхньої поведінки уявленням про образ цієї поведінки без 

актуалізації належних основ такої впевненості [70, с. 94]. 

"Свобода сильним, підтримка слабким" – головне правило, так би 

мовити, гасло соціальної політики. Однак вважаємо за потрібне заперечити 

цій тезі, адже "свободу сильним" можна розглядати вседозволеністю, яку 

ми спостерігаємо в Україні. Тому, на нашу думку, сучасне твердження 

соціальної держави з розвинутою сферою соціального захисту повинно 

звучати так: "Сприяння сильним у саморозвитку (на законних підставах) та 

допомога слабким у самоствердженні". 

 

 

1.2 Методичні основи дослідження системи соціального захисту 

населення 

 

Сьогодні держава – основний, але не єдиний інститут, який повинен 

сприяти формуванню здорового соціального мікроклімату в суспільстві, 

дбати про стабільне та безпечне життя громадян і надавати соціальний 

захист, що відповідає нинішнім потребам. 

Державний соціальний захист є предметом дослідження ряду наук. 

Економіка розглядає її з позиції забезпечення населення матеріальними 

засобами існування, а також запобігання бідності, і «підвищеного зносу» 

робочої сили. Соціологи трактують її як систему забезпечення гідного 

життя і вільного розвитку людини. Для демографії соціальний захист - це 

система, сприяюча, передусім, підтримці демографічної ситуації в країні 

на певному рівні. Громадські науки, в якості об'єкту соціального захисту 

розглядають людину. 

У вітчизняній літературі термін «соціальний захист» досить новий. 

Його поява і застосування пов'язана з трансформацією громадського 

устрою країни в 90-х роках. Нині він став широко вживатися при описі 
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соціальної політики держави в тих випадках, коли йдеться про форми 

захисту соціально уразливих категорій населення. 

Міжнародне Бюро Праці (МВТ) для визначення предмета і змісту 

поняття «Соціальний захист працівників» використовує два підходи — 

широкий, такий, що охоплює фактично усю сферу життєдіяльності людини 

в процесі праці, і вузький, такий, що охоплює соціальне страхування і 

соціальну допомогу. Слід розмежовувати також соціальний захист 

працездатного населення, непрацездатного або такого, що втратило 

працездатність населення (інваліди, пенсіонери і так далі). Так для 

визначення якості трудового життя і програми з поліпшення умов праці 

використовується широке трактування соціального захисту працівників, 

коли до її складу включаються: робочий час, організація і зміст праці, 

безпечні умови праці і виробниче середовище, вибір технологій, заробітна 

плата, виробниче середовище і умови життя. 

Ефективність соціального захисту різних соціальних груп населення, 

залежить від пізнання економічних закономірностей розвитку суспільства, 

соціальних процесів, конкретних умов життєдіяльності людей, від досвіду, 

накопиченого попередніми поколіннями і сучасниками. Найважливіша 

роль у використанні на практиці цих закономірностей належить цілісній 

системі принципів, методів, форм і засобів соціального захисту, що є 

специфічним інструментарієм науково- практичного знання і дії. [37]. 

Держава організовує соціальний захист, який охоплює систему 

соціального страхування, соціальні гарантії, соціальну допомогу, систему 

фінансування пенсій, допомог, компенсацій, медичних та інших 

соціальних послуг. 

Запропонований нами аналіз структурних компонентів системи 

соціального захисту дає змогу стверджувати, що досі в науковій літературі 

не існує єдиного універсального підходу з виокремлення структури 

системи соціального захисту населення України. На нашу думку, це 
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пов'язано з: 

- наявністю широкого спектра й істотних відмінностей, а також 

суперечностей між критеріями, які можна покласти в основу структурних 

складових системи соціального захисту; 

- існуванням наукової полеміки стосовно визначення самих 

категорій "соціальний захист", "соціальне забезпечення", "система 

соціального захисту" та розбіжностей у поглядах науковців, експертів; 

- існуванням суперечностей щодо ролі й місця держави в системі 

соціального захисту, нечітким визначенням складових системи 

соціального захисту. 

Вважаємо, що доцільно виокремити наступні складові системи 

соціального захисту: 1) соціальна допомога; 2) соціальні програми; 3) 

соціальні послуги  

Автори багатьох публікацій висувають різні підходи до означення 

структури соціального захисту. На увагу заслуговує підхід П. Шевчука, 

який виокремлює три складові системи соціального захисту: 1) соціальну 

допомогу; 2) соціальне страхування; 3) соціальну справедливість [111].  

Науковець П. Шевчук стверджує, що надання соціальної допомоги 

означає підвищення рівня споживання економічно слабких сімей унаслідок 

зниження рівня споживання економічно сильніших сімей з метою 

пом'якшення бідності перших [120, с. 111]. Однак таку аргументацію ми 

вважаємо спірною. Адже необхідно уточнити, які сім'ї «економічно слабкі» 

й «економічно сильні», а також окреслити механізм перерозподілу. 

Соціальне страхування передбачає захист громадян від подій, котрі 

властиві суспільству загалом і не зовсім передбачувані для окремої особи, 

– тривалість людського життя, бідність, хвороба, каліцтво та ін. 

Окрім класичних складових (соціальної допомоги, соціального 

страхування та соціальної справедливості), вчений вирізняє й інші складові 

сучасної системи соціального захисту: захист прав дитини; ранню 
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імунізацію; сприяння освіті й підвищення кваліфікації населення; 

соціальну роботу в неблагополучних сім'ях та з обслуговування одиноких 

літніх і непрацездатних громадян; соціальне обслуговування дітей-

інвалідів; активну політику на ринку праці; гендерну політику; підготовку 

кадрів соціальних працівників і под. 

А. Халецька виокремлює такі її складники: 

- державна допомога сім'ям з дітьми (одноразова допомога за 

народження дитини, допомога з догляду за дитиною до трьох років, 

допомога з догляду за дитиною до трьох років, допомога на дітей 

військовослужбовців, допомога з пологів та родів жінкам, які перебувають 

на обліку в ЦЗ, допомога на дітей одиноким матерям, допомога на дітей 

під опікою і под.); 

- пенсійне забезпечення (пенсії за спеціальним статусом: державні 

службовці, народні депутати, журналісти, працівники нацбанку, 

прокурорські працівники, судді, наукові працівники, ліквідатори аварії на 

ЧАЕС, військовослужбовці та ін.; трудові пенсії, пенсії за вислугу років, 

пенсії з втрати годувальників, пенсії по інвалідності; соціальні пенсії: 

особам, що не мають трудового стажу з поважних/без поважних причин); 

- соціальна допомога (надомне обслуговування одиноких 

непрацездатних громадян, соціальна та медична реабілітація, побутові 

послуги); 

- субсидії на житлово-комунальні послуги (на оплату користування 

житлом або його утримання, на придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива, на водо-, тепло-, газопостачання, 

водовідведення, електроенергію) [117, с. 380]. 

Однак аналіз цієї структури теж не позбавлений неточностей. Тут 

детально проаналізовано пенсійне забезпечення з усіма його різновидами, 

але сама схема соціальної допомоги обмежена. З огляду на це, виникає 

запитання: чи всі соціально вразливі категорії населення вдалося охопити у 
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наведеній структурі, чи це весь соціальний захист, який охоплює та надає 

держава? 

Приклад класифікації системи соціального захисту населення подає 

Н.Борецька, але не пропонує її чіткої структури. Акцентовано на 

соціальних стандартах, виокремлено прожитковий мінімум, мінімальний 

споживчий бюджет і бюджет високого достатку. По-перше, це – не весь 

перелік соціальних стандартів, по-друге – незрозумілим залишається 

бюджет високого достатку. Ймовірно, під цим поняттям розглянуто 

оптимальний (раціональний) споживчий бюджет [11, с. 60]. 

Після аналізу структури систем соціального захисту вітчизняних 

науковців виникають запитання, котрі потребують детального розгляду. 

Вивчаючи різноманітні підходи і погляди на структуру державної системи 

соціального захисту населення, науковець Павлова Л.О. робить висновок, 

що визначальними її структурними елементами є: 

- соціальне страхування; 

- соціальна допомога; 

- соціальні гарантії та стандарти; 

- соціальні послуги (рис. 1.3) [79, с. 32]. 

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування – це система 

прав,обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що 

охоплює: матеріальне забезпечення громадян у випадку хвороби, повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

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

випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що 

формуються внаслідок сплати страхових внесків власником або 

уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших 

джерел, передбачених Законом України "Основи законодавства України 

про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" [34]. 
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Рис. 1.1. Структура державної системи соціального захисту 

населення в Україні [79, с. 32] 

Зауважимо, що перерви у роботі, зумовлені об'єктивними причинами 

(хворобою, травмами, вагітністю, безробіттям і под.) не можуть бути 

оплачені з фонду заробітної плати. Тому держава зобов'язана створити такі 

умови, за котрих утрачені доходи були би компенсовані суспільством за 

рахунок спеціальних джерел. Відповідно до Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування" в Україні 

функціонують чотири фонди соціального страхування. Їхні кошти не 

входять до складу Державного бюджету України, а мають самостійні 

бюджети. До них належать: Пенсійний фонд України; Фонд 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття; Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності; Фонд соціального страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності. З 1 січня 2015 р. набув чинності Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування 

загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації 

фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 р. №77 – VIII. Згідно з ним 

передбачено створення Фонду соціального страхування, об’єднавши Фонд 

соціального страхування від нещасних випадків та професійних 

захворювань і Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності [35]. 

Соціальне страхування має два різновиди: 1) обов'язкове (державне 

пенсійне страхування; державне страхування у зв'язку з тимчасовою 

втратою працездатності й витратами, зумовленими похованням; державне 

медичне страхування; державне страхування на випадок безробіття; 

державне страхування від нещасного випадку на виробництві й 

професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності); 2) 
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добровільне (медичне та пенсійне страхування). 

Закони України про загальнообов’язкове державне страхування 

визначають такі його види: 

1. Пенсійне страхування: 

- пенсії за віком, з інвалідності внаслідок загального захворювання 

(у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства); 

- пенсії в зв'язку з утратою годувальника; 

- медичні профілактично-реабілітаційні заходи; 

- допомога на поховання пенсіонерів [46]. 

2. Регулювання страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням: 

- допомога за тимчасовою непрацездатністю (зокрема й доглядом за 

хворою дитиною); 

- допомога з вагітності та пологів; 

- допомога на похорони (крім поховання пенсіонерів, безробітних та 

осіб, котрі померли від нещасного випадку на виробництві); 

- забезпечення оздоровчих заходів [41]. 

3. Медичне страхування: 

- діагностика й амбулаторне лікування; 

- стаціонарне лікування; 

- надання лікарських засобів і виробів медичного призначення; 

- профілактика й освітні заходи; 

- забезпечення медичної реабілітації осіб, які перенесли особливо 

важкі операції або мають хронічні захворювання [88]. 

4. Страхування на випадок безробіття: 

- допомога з безробіття; 

- відшкодування витрат, пов'язаних із професійною підготовкою або 

перепідготовкою та профорієнтацією; 

- дотація роботодавцеві для працевлаштування безробітних, у тому 
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числі молоді на перше робоче місце; 

- допомога на поховання безробітного; 

- профілактичні заходи, спрямовані на запобігання настанню 

страхових випадків [39]. 

5. Страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання , котрі спричинили втрату працездатності: 

-  профілактичні заходи зі запобігання нещасних випадків на 

виробництві й професійних захворювань; 

- відновлення здоров'я та працездатності потерпілого; 

- допомога з тимчасової непрацездатності унаслідок нещасного 

випадку на виробництві або професійного захворювання; 

- відшкодування збитків, заподіяних працівникові каліцтвом чи 

іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням ним трудових 

обов'язків; 

- пенсія за інвалідністю внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання; 

- пенсія у зв'язку з утратою годувальника, який помер через 

нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання; 

- допомога на поховання осіб, котрі померли внаслідок нещасного 

випадку на виробництві або професійного захворювання [40]. 

Добровільне соціальне страхування ще не набуло значного 

поширення серед українського населення, але зародження цього виду 

страхування в Україні вже простежуємо. Зневірені державними обіцянками 

та керуючись вдалим, на наш погляд, твердженням, що «уряд може дати 

набагато більше, ніж просто можливості, але також може не дати нічого, 

крім можливостей», дехто з українських громадян забезпечують власний 

захист самотужки. Однак людей, здатних подбати про себе та власну сім'ю, 

– обмежена кількість. Натомість потурбуватися про соціальний захист 

працівника сьогодні спроможний і бізнес, оскільки "соціальний пакет" – 
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перевага для працівника компанії. Аналіз структури системи соціального 

захисту із урахуванням двох інститутів – держави та бізнесу – зображено 

на рис. 1.4. Павлова Л.О. зазначає, що соціальні послуги, у вигляді 

складової системи соціального захисту, не введені в цю схему, адже їхня 

реалізація, на наш погляд, можлива через інститут держави та громадські 

організації. Вона не розглядає бізнес-організацію як гаранта з надання 

довгострокових і перманентних соціальних послуг, а як тимчасового 

учасника цього ринку через значні важелі впливу – меценатство, 

благодійність, програми соціальної відповідальності та ін. [79, с. 35]. 

 

Рис. 1.2. Структура системи соціального захисту населення в Україні 

з урахуванням держави та бізнес-організацій [79, с. 36]



 

Соціальна допомога суттєво відрізняється від соціального 

страхування. Основна відмінність полягає у тому, що соціальну допомогу 

може отримати лише людина, яка опинилася у скрутному матеріальному 

становищі за певними критеріями, встановленими законодавчими 

органами влади. 

Натомість виплати зі соціального страхування надаються незалежно 

від матеріального становища за умови, що людина застрахована та сплачує 

єдиний соціальний внесок. Таким внеском, згідно зі Законом України “Про 

збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування” [42], вважається консолідований страховий внесок, збір 

якого здійснюють до системи загальнообов'язкового державного 

соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з 

метою забезпечення захисту в тих випадках, котрі передбачені 

законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на 

отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування [20, с. 133]. 

До державної соціальної допомоги належать допомоги: 

1. Сім'ям з дітьми (у зв'язку з вагітністю та пологами; за народження 

дитини; з догляду за дитиною до трирічного віку; за усиновлення дитини; 

на дітей одиноким матерям; на дітей, над котрими встановлено опіку чи 

піклування). 

2. Малозабезпеченим сім'ям (грошова щомісячна допомога сім'ї, 

середньомісячний сукупний дохід якої менший від прожиткового мінімуму 

для сім'ї). 

3. Інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (інвалідам з дитинства I, 

II, III груп; на дітей-інвалідів до 18 років; надбавка на догляд за дитиною-

інвалідом віком до 6 років; надбавка на догляд за дитиною-інвалідом від 6 

до 18 років; надбавка на догляд за інвалідом з дитинства підгруп А, Б – I 

групи; одиноким інвалідам з дитинства II і III груп, які потребують 

постійного стороннього догляду). 



 

4. Особам, котрі не мають права на пенсію, й інвалідам (допомога на 

догляд малозабезпеченим інвалідам підгруп А,Б – I групи; священно-

служителям, церковнослужителям; на догляд одиноким малозабезпеченим 

особам (окрім інвалідів I групи); інвалідам I, II, III груп; особам, які 

досягли віку, що дає право на призначення допомоги , – 63 роки). 

5. Компенсаційні виплати та допомоги громадянам, котрі 

постраждали у зв'язку з Чорнобильською катастрофою (одноразова 

компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

одноразова компенсація сім'ям, що втратили годувальника із осіб, 

зарахованих до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; щорічна 

допомога на оздоровлення; компенсація вартості самостійного санітарно-

курортного лікування; компенсація проїзду раз на рік до будь-якого пункту 

України і назад автомобільним чи повітряним або залізничним, водним 

транспортом особам, зарахованим до категорії 1 і 2); щомісячна грошова 

допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування 

місцевого виробництва й особистого підсобного господарства; 

компенсація 50 (25) % вартості продуктів харчування за медичними 

нормами, установленими Міністерством охорони здоров'я, громадянам, 

котрі належать до категорії 1 і 2; щомісячна виплата на дітей шкільного 

віку; грошова допомога кожного місяця батькам потерпілих дітей, які 

перебувають у державних та комунальних дошкільних закладах освіти (за 

дні відвідування та невідвідування); грошова компенсація на дітей, що не 

харчуються у закладах, розташованих на територіях радіоактивного 

забруднення, та дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської 

катастрофи і не харчуються в навчальних закладах, а також за всі дні, коли 

вони не відвідували ці заклади; грошова компенсація батькам потерпілих 

дітей, котрі не відвідують дитячі дошкільні й загальноосвітні навчальні 

заклади (в тому числі й тих, які не є в обліковому складі шкіл) у випадку, 



 

коли діти не перебувають на повному державному забезпеченні. 

6. Компенсація за оплату електроенергії, газу та центрального 

опалення житла. 

7. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 

проживання яких невідоме. 

8. Соціальна допомога на дітей-сиріт, позбавлених батьківського 

піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним 

батькам. 

9. Допомога на догляд (щомісячна грошова допомога 

малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи, 

котрий став таким унаслідок психічного розладу і за висновками 

лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього 

догляду, на догляд за ним). 

10. Компенсація як фізичній особі, що надає соціальні послуги. 

11. Компенсаційна виплата особі, яка доглядає за інвалідом I групи 

або особою, що досягла 80 років. 

12. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг. 

13. Субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива й оплату житлово-комунальних послуг. 

14. Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки. 

15. Компенсація вартості санаторно-курортного лікування. 

16. Пільга на придбання твердого палива. 

17. Пільга на придбання скрапленого газу. 

18. Одноразова винагорода жінці, якій присвоєно почесне звання 

України "Мати-героїня". 

19. Допомога на поховання (особам, котрі не були застраховані в 

системі загальнообов'язкового страхування, – студенти, учні 

профтехучилищ та ін.). 



 

20. Учасникам масових акцій громадського протесту, що 

постраждали та членам їхніх сімей (масові акції громадянського протесту, 

які розпочалися в Україні 21 листопада 2014 р. та продовжують тривати на 

час прийняття Закону) [37]; 

21. Щомісячна адресна допомога особам, котрі переміщуються з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, для 

покриття витратна проживання, у тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг за отримання довідки про взяття на облік) [83]. 

Соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей 

здійснюється відповідно до Законів України «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей» (1991 р.), «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (1993 р.) і низки 

інших нормативно-правових актів [44]. 

Узагальнені дані з видів державної соціальної допомоги подано на 

рис. 1.5. 

Адресна соціальна допомога може надаватися у грошовій, 

натуральній і безготівковій формах. Грошова та натуральна соціальна 

допомога в економічній літературі достатньо з'ясована. Потребує, однак, 

дослідження безготівкова форма, під якою розуміють допомогу, 

спрямовану на компенсації, субсидії (підтримка соціально вразливих 

верств населення) та привілеї окремих категорій населення. Необхідною 

умовою функціонування ефективної системи соціального захисту є 

наявність державних соціальних гарантій. До них, згідно зі Законом "Про 

державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" (2000 р.), 

належать: 

- мінімальний розмір заробітної плати; 

- мінімальний розмір пенсії за віком; 

- неоподаткований мінімум доходів громадян; 

- розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних 

виплат [38]. 

 



 

 

Рис. 1.3. Види державної соціальної допомоги в Україні  [79, с. 40] 

 

Сюди також зараховують: пільги; державні гарантії, щодо рівня 

життя населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській 

АЕС, а також стосовно рівня оплати в організаціях та установах, котрі 

фінансуються з бюджетів усіх рівнів, стипендій учням професійно-

технічних та студентам вищих державних навчальних закладів; індексації 

доходів населення з метою підтримання достатнього життєвого рівня 

громадян та купівельної спроможності їхніх грошових доходів в умовах 

зростання цін; надання гарантованих обсягів соціально-культурного, 

житлово-комунального, транспортного, побутового обслуговування й 

обслуговування у сфері освіти, охорони здоров’я тощо; забезпечення 

пільгових умов задоволення потреб у товарах і послугах окремим 

категоріям громадян, котрі потребують соціальної підтримки. Основні 

державні соціальні гарантії, які становлять головне джерело існування, не 



 

можуть бути нижчими від базового стандарту – встановленого 

прожиткового мінімуму [43]. 

Закон України «Про прожитковий мінімум» визначає прожитковий 

мінімум як вартісну величину, достатню для забезпечення нормального 

функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору 

продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих 

товарів та мінімального набору послуг,необхідних для задоволення 

головних соціальних і культурних потреб особистості [43]. 

Прожитковий мінімум має дві форми вияву – фізіологічний і 

соціальний мінімум. Фізіологічний ураховує витрати на задоволення 

найсуттєвіших фізіологічних і фізичних потреб людини, зокрема витрат на 

оплату основних послуг упродовж нетривалого часу, практично без 

придбання одягу, взуття й інших непродовольчих товарів. Він 

орієнтований на умови життя, що межують з біологічними можливостями 

збереження людини. Соціальний мінімум складається з фізіологічного 

мінімуму і затрат на задоволення мінімальних духовних та соціальних 

потреб, котрі суспільство вважає необхідними для збереження 

прийнятного рівня життя. Причому в Законі зафіксовано, що бідні верстви 

населення мають більш-менш нормальні житлові умови [43]. 

Рівень соціальної захищеності населення безпосередньо визначається 

тим, наскільки фактичні показники відповідають існуючим соціальним 

нормативам і стандартам. За прийнятими у суспільстві нормами, 

установлюються стандарти, які гарантує і забезпечує держава.  

До них належать: мінімальний споживчий бюджет; оптимальний 

(раціональний) споживчий бюджет; прожитковий мінімум; мінімальна 

заробітна плата; мінімальна пенсія; неоподаткований мінімум. Кожен із 

перелічених стандартів характеризує певний рівень споживання життєвих 

благ. 

Найважливішим серед зазначених нормативів є мінімальний 

споживчий бюджет, що становить сукупність соціальних норм, котрі 



 

виражають уявлення, які сформувалися у суспільстві, про мінімальний 

суспільно необхідний рівень задоволення потреб людей на тому чи іншому 

історичному етапі його розвитку. Загальний обсяг мінімального 

споживчого бюджету відповідає рівневі номінального доходу. Це дає 

можливість задовольняти потреби у харчуванні на рівні мінімальних 

фізіологічних норм споживання, що покривають енергетичні витрати й 

потребу організму в основних харчових речовинах, необхідних для 

життєдіяльності дорослих, розвитку дітей. Доходи також повинні бути 

достатніми для задоволення мінімальних потреб у необхідних предметах 

одягу,взуття і предметів культурно-побутового призначення та 

господарського використання, основних видах послуг. Отже, мінімальний 

споживчий бюджет як інтегральний соціальний норматив об'єднує рівні 

споживання населення матеріальних благ і платних послуг. Оскільки 

потреби різних груп населення значно різняться, то нормативи споживання 

конкретних продуктів диференціюються для різних соціально-

демографічних груп людей – дітей за чотирма віковими групами, 

працездатних чоловіків і жінок, пенсіонерів, жителів міста і села, сімей 

різного складу. 

Оптимальний (раціональний) споживчий бюджет відображає 

величину та структуру споживання матеріальних і духовних благ, котрі 

забезпечують найповніше раціональне, тобто розумне задоволення потреб 

людини за певного рівня розвитку продуктивних сил. 

Мінімальний розмір оплати праці – нижня її межа, яка 

встановлюється (теоретично) за найменш кваліфіковану працю. Його 

величина є точкою розрахунку для всіх інших ставок заробітної плати. 

Мінімальний розмір пенсії (допомоги й стипендії), відповідно, становить 

нижню її межу, що визначається відповідними нормативними актами і 

розраховується на підставі рівня мінімальної заробітної плати, який 

склався, і прожиткового мінімуму. 

На засадах соціальних стандартів визначають розміри основних 



 

соціальних гарантій. Державні соціальні стандарти обов'язково 

враховуються під час розробки програм економічного та соціального 

розвитку. 

Ще однією поширеною соціальною гарантією держави є система 

пільг, яка залишилася від адміністративно-командної економіки. Існуюча в 

Україні система пільг явно не відповідає призначенню, оскільки 

здебільшого посилює соціальну несправедливість серед населення: 

найвразливіші його верстви найменш охоплені діючими пільгами 

порівняно зі заможними. Права на пільги в нашій державі визначені 45 

законодавчими й іншими нормативно-правовими актами. З них права 

громадян на пільги та компенсації за професійною ознакою регламентовані 

22 законами, указами Президента й постановами Кабінету Міністрів 

України і Верховної Ради України. Відповідні пільги громадянам за 

соціальними признаками надаються згідно з 23 законодавчими актами. 

Характерною ознакою сьогодні постають непрозорість і заплутаність 

системи соціальної допомоги як наслідок несистемності законодавства. 

Пільги за соціальними прикметами мають 45 категорій громадян, 57 

категорій – за професійною, 14 – за заслуги перед державою [92, с. 216]. 

Загалом ці 116 категорій мають право на понад 125 видів пільг, хоча й така 

цифра не враховує членів сім'ї пільговика, на котрих поширюються пільги.  

Окрім цього, існує 76 видів соціальних виплат, компенсацій, 

відшкодувань, право на які мають 132 категорії громадян [14, с. 287-288]. 

Детальніший огляд проблеми та шляхи її вирішення висвітлено у третьому 

розділі дисертаційної роботи. 

Дослідники виокремлюють такі види пільг: 

1. За заслуги перед державою. Це: 

- ветерани війни (учасники бойових дій і члени їхніх сімей; інваліди 

війни та члени їхніх сімей; учасники війни); 

- ветерани військової служби й прирівняні до них особи (ветерани 

державної пожежної охорони та члени їхніх сімей; ветерани органів 



 

внутрішніх справ і члени їхніх сімей; ветерани інших воєнізованих 

формувань та члени їх сімей; ветерани військової служби та члени їхніх 

сімей); 

- особи із трудовими заслугами (ветерани праці, люди з особливими 

трудовими заслугами та члени їхніх сімей; повні кавалери ордена Трудової 

Слави; інваліди, нагороджені знаками Шахтарської доблесті трьох 

ступенів); 

- особи зі заслугами перед державою (Герої України; люди з 

особливими заслугами перед державою та члени їхніх сімей; Герої 

Радянського Союзу; повні кавалери ордена Слави); 

- донори (почесні донори України та СРСР). 

2. За професійною ознакою. Це: 

- військовослужбовці й прирівняні до них особи (військовослуж-

бовці Збройних Сил України та члени їхніх сімей; працівники СБУ і члени 

їхніх сімей; працівники органів внутрішніх справ, члени їхніх сімей; 

працівники органів цивільного захисту і служби пожежної охорони та 

члени їх сімей; службовці інших воєнізованих формувань, члени їхніх 

сімей); 

- судді (судді й члени їхніх сімей; судді у відставці); 

- працівники прокуратури (прокурори, слідчі прокуратури, члени 

їхніх сімей); 

- працівники податкових органів (працівники податкової міліції та 

члени їхніх сімей; працівники податкової служби, члени їхніх сімей); 

- народні депутати та члени їхніх сімей, депутати місцевих рад; 

- державні службовці (посадові особи місцевого самоврядування; 

службовці державної контрольно-ревізійної служби, члени їхніх сімей; 

державні службовці; дипломатичні представники та члени їх сімей); 

- державні виконавці й судові експерти (державні виконавці, члени 

їхніх сімей, працівники державних спеціалізованих установ судових 

експертиз); 



 

- працівники гірничого та видобувного комплексу (працівники 

гірничих підприємств; шахтарі й члени їхніх сімей); 

- працівники села (працівники АПК; спеціалісти зі захисту рослин; 

працівники соціальної сфери села; спеціалісти ветеринарної медицини); 

- працівники освіти й науки (працівники освіти, культури; 

педагогічні, науково-педагогічні працівники); 

- медичні й фармацевтичні працівники; 

- журналісти. 

3. Соціально незахищеним верствам населення. Це: 

- інваліди та члени їхніх сімей (малозабезпечені особи, котрі 

проживають з інвалідом І,ІІ групи внаслідок психічного розладу; діти-

інваліди та їхні батьки; інваліди з дитинства, члени їхніх сімей; особи, 

яким надається психіатрична допомога); 

- учасники війни (інваліди та діти війни); 

- жертви радянського режиму (жертви нацистських переслідувань та 

члени їхніх сімей; жертви політичних репресій і члени їхніх сімей; 

депортовані особи, котрі повернулися в Україну на постійне проживання, 

члени їхніх сімей); 

- громадяни похилого віку (самотні громадяни пенсійного віку; 

громадяни пенсійного віку, які не мають права на пенсію); 

- особи, що не мають права на пенсію (інваліди з дитинства; 

церковнослужителі та священнослужителі; біженці, іноземці й апатриди, 

котрі постійно проживають на території України; жінки з почесним 

званням "Мати-героїня"); 

- діти та молодь (діти із малозабезпечених сімей; учні шкіл; діти-

сироти); 

- сім'ї з дітьми (малозабезпечені сім'ї; одинокі матері з дітьми; сім'ї, 

які перебувають у тяжких життєвих ситуаціях; опікуни/піклувальники, 

усиновлювачі, прийомні батьки); 

- сільські жителі й мешканці гірських районів (сільські жителі; 



 

особи, що переселилися у трудонедостатні сільські населені пункти; 

мешканці гірських населених пунктів); 

- особи, уражені ВІЛ/СНІД (хворі на СНІД і члени їхніх сімей; ВІЛ 

інфіковані й члени їхніх сімей); 

- постраждалі унаслідок Чорнобильської катастрофи (ліквідатори та 

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи); 

- тимчасово непрацюючі громадяни (безробітні громадяни та їхні 

утриманці; тимчасово непрацездатні громадяни; вагітні жінки); 

- колишні ув'язнені (звільнені з-під варти особи; люди, звільнені з 

місць позбавлення або обмеження волі); 

- бездомні громадяни (бездомні громадяни, безпритульні діти). 

Законом України "Про внесення змін та визначення такими, що 

втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 

р. обмежується низка пільг і виплат окремим категоріям осіб [36]. 

Реалізація розпочнеться згідно з термінами, зафіксованими у цьому Законі. 

Останнім інструментом системи соціального захисту та її 

невід’ємною складовою вважаємо систему соціальних послуг. Питанням 

соціальних послуг у багатьох наукових джерелах приділяється недостатня 

увага. Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 р. 

визначив, що такі послуги – це комплекс заходів із надання допомоги 

особам, певним соціальним групам, котрі перебувають у складних 

життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою 

розв'язання їхніх життєвих проблем [45]. 

Закон також визначив головні принципи, форми, види та суб’єкти 

отримання соціальних послуг. Отже,система соціальних послуг 

ґрунтується на засадах, з-поміж котрих: 

- сприяння особам, що перебувають у складних життєвих 

обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних засобів і 

можливостей; 

- попередження виникнення складних життєвих обставин; 



 

- створення умов для самостійного розв'язання життєвих проблем, 

котрі виникають [45]. 

Основні форми надання соціальних послуг – матеріальна допомога 

(грошова, натуральна) та соціальне обслуговування (за місцем проживання 

особи (вдома), у стаціонарних інтернатних установах та закладах, 

реабілітаційних установах і закладах, в установах та закладах денного 

перебування; в установах і закладах тимчасового або постійного 

перебування). 

В Україні, відповідно до законодавства, можуть надаватися такі види 

соціальних послуг: 1) соціально-побутові; 2) психологічні; 3) соціально-

педагогічні; 4) соціально-медичні; 5) юридичні; 6) послуги з 

працевлаштування; 7) послуги з професійної реабілітації; 7) інформаційні; 

8) соціально-економічні послуги, що спрямовані на задоволення 

матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, і реалізуються у формі надання натуральної чи грошової 

допомоги та допомоги у вигляді одноразових компенсацій [45]. Право на 

отримання соціальних послуг мають громадяни України, а також іноземці 

та особи без громадянства, у тому числі біженці,котрі мешкають у нашій 

країні на законних підставах і перебувають у складних життєвих 

обставинах [45]. 

Соціальні послуги можуть надаватися і за плату, і безкоштовно [45]. 

Так, безкоштовні соціальні послуги державними та комунальними 

суб'єктами в обсягах, визначених державними стандартами соціального 

обслуговування, надаються: 

- громадянам, що не здатні до самообслуговування у зв'язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні 

забезпечити їм догляд і допомогу; 

- особам, котрі перебувають у складній життєвій ситуації через 

безробіття і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що 

шукають роботу, в зв'язку зі стихійними лихами, катастрофами; є 



 

біженцями внаслідок збройних та міжетнічних конфліктів, у випадку, коли 

середньомісячний сукупний дохід цих осіб нижчий від встановленого 

прожиткового мінімуму; 

- дітям та молоді, які перебувають у складній життєвій ситуації 

внаслідок інвалідності, хвороби, сирітства, безпритульності, малозабезпе-

ченості, конфліктів і жорстокого ставленням у сім'ї; 

- громадянам на охорону здоров'я за принципом платності наданих 

медичних послуг [45]. 

Соціальні послуги фінансуються за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів, спеціальних фондів, коштів підприємств, установ і 

організацій, плати за соціальні послуги, коштів благодійної допомоги 

(пожертвувань), коштів одержувачів соціальних послуг та ін. [45]. 

Поріг отримання/надання соціальних послуг державними установами 

- низький і неефективний. Сприяння особам, котрі перебувають у складних 

життєвих обставинах, покладається переважно на родичів, друзів або ж 

громадські, благодійні й релігійні організації. Проблема реформування 

системи соціальних послуг активно обговорюється в кулуарах Верховної 

Ради, на форумах, конференціях у процесі наближення законодавства 

України до норм і стандартів Європейського Союзу. Адже реформування 

цієї системи є критично важливим та вкрай необхідним для задоволення 

потреб у соціальних послугах населення країни, міста, області тощо. 

Відтак 30 жовтня 2014 р. у Києві відбулася Міжнародна конференція 

«Пріоритети розвитку системи соціальних послуг у контексті досвіду 

Європейського Союзу та процесів децентралізації в Україні» під егідою 

Міністерства соціальної політики України та Французького Агентства з 

розвитку координації міжнародних відносин у сфері соціального захисту 

(ADECRI) у рамках Twinning проекту «Підтримка розвитку системи 

соціальних послуг в Україні». Участь у ній взяли представники 

Міністерства соціальної політики, Делегації ЄС в Україні, Посольства 

Королівства Іспанії та Франції в Україні [73]. 



 

Необхідно зазначити, що 13 млн. пенсіонерів, 2,6 млн. осіб із 

обмеженими можливостями, 2 млн. чорнобильців, 1,6 млн. ветеранів 

Другої світової війни й інших верств населення сьогодні залежать від 

політики соціального захисту держави та державної підтримки [73]. Цей 

список поповнюється й людьми, котрі постраждали під час АТО на сході 

країни та членами їхніх сімей. Однак нині, надання ефективної допомоги 

державою залишається лише документом на теоретичному рівні, оскільки 

він не набув якісного практичного застосування. 

Аналіз структурних складових системи соціального захисту 

населення України дає підстави стверджувати, що існуюча структура є 

розгалуженою, широкоохоплюючою, але певною мірою несправедливою, 

тому функціонування деяких її складових потребує перегляду та 

модернізації відповідно до нинішніх умов. 

 



 

РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ 

 

2.1 Аналіз організаційного та правового  механізмів державного 

регулювання  системи соціального захисту населення в Україні 

 

 

Станом на 01 січня 2018 р. чисельність населення в Україні 

становила  42 386,4  тис. осіб.  Упродовж 2017 р. чисельність населення 

зменшилася на 198,1 тис. осіб.  

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих 

безробітних на кінець січня 2018 р. становила 378,9 тис. осіб, із них 

допомогу по безробіттю отримували 82,1%. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець січня 

2018 р. становив 1,4% населення працездатного віку.   

У січні 2018 р. середня номінальна заробітна плата штатного 

працівника зросла порівняно з січнем 2017 р. на 28,4% і становила 7711 

грн. Розмір заробітної плати у січні 2018 р. порівняно із груднем 2017 р. 

зменшився на 12,1%. 

У січні 2017 р. середня номінальна заробітна плата штатного 

працівника в Україні була 7711 грн., що у  2,1 рази вище рівня мінімальної 

заробітної плати (3723 грн.). 

Індекс реальної заробітної плати у січні 2018 р. порівняно із груднем 

2017 р. склав 86,6%, відносно січня 2017р. – 112,3%.  

У  січні 2018 р. було призначено субсидії: для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг 175,8 тис. домогосподарств на 

суму 204,7 млн. грн.; готівкою на відшкодування витрат для придбання 



 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 7,5 тис. 

домогосподарств на суму 18,8 млн. грн. (рис. 2.1). 

У січні 2018 р. в Україні субсидії для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг отримували 6 265,8 тис. 

домогосподарств.   

 

 

Рис. 2.1. Динаміка надання населенню України субсидій  для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг в 2017 р. 

(тис. домогосподарств). 

 

У січні 2018 р. призначено субсидії 175,8 тис. домогосподарств, із 

них у міських поселеннях – 125,8 тис., у сільській місцевості – 50,0 тис. 

домогосподарств.  

Сума призначених субсидій у січні 2018 р. становила  204,7 млн. 

грн., з неї у міських поселеннях – 136,9 млн. грн., у сільській місцевості –   

67,8 млн. грн. 

 Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у 

січні 2018 р. становив 1 164,4 грн. (у грудні 2017 р. – 993,4 грн.).  

Крім того, у січні 2018 р. 7,5 тис. домогосподарств було призначено 

субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого 



 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських 

поселеннях – 1,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 6,2 тис. 

домогосподарств (рис. 2.2). 

 

 

 

Рис. 2.2. Динаміка надання населенню України субсидій готівкою 

для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива в 2017 р. (тис. домогосподарств)  

 

За січень 2018 р. сума субсидій готівкою, призначених 

домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 18,8 млн. 

грн., з неї у міських поселеннях – 3,5 млн. грн., у сільській місцевості – 

15,3 млн. грн.  

Середній розмір призначеної у січні 2018 р. субсидії готівкою на 

одне домогосподарство становив 2 495,3 грн. (у грудні 2017 р. – 2 545,7 

грн.).   

У січні 2018 р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарств-

вами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого 

та рідкого пічного побутового палива, становила 192,7 млн. грн.   



 

У січні 2018 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні 

послуги 9,9 млрд. грн., що становило 68,4% нарахованих за цей період сум. 

За постачання електричної енергії – відповідно 3,0 млрд. грн. і 

109,8% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).  

На кінець січня 2018 р. заборгованість населення зі сплати за 

постачання природного газу становила 14,7 млрд. грн., за централізоване 

опалення та постачання гарячої води – 13,0 млрд. грн., за утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій – 3,1 млрд. грн., за 

централізоване постачання холодної води та водовідведення – 1,7 млрд. 

грн., за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд. грн., за постачання 

електричної енергії – 4,0 млрд. грн.  

Державними інститутами, за рахунок яких здійснюється соціальний 

захист населення, є соціальне страхування і соціальне забезпечення. 

Соціальне страхування — це система компенсації населенню наслідків 

соціальних ризиків, існуюча за рахунок відрахувань від заробітної плати 

працюючих, а також часткового залучення засобів державного бюджету до 

позабюджетних фондів, а соціального забезпечення, — за рахунок 

загальних податків, що поступають до державного бюджету. 

Соціальне страхування спрямоване на рішення двох основних 

завдань: забезпечення відновлення і збереження працездатності 

працівників, включаючи проведення профілактичних і реабілітаційних 

заходів з охорони праці і забезпеченню безпеки її умов; реалізацію заходів, 

що гарантують матеріальне забезпечення осіб, що втратили працездатність 

або не мали її. 

В якості сучасних форм соціального страхування можуть бути 

названі: обов'язкове, добровільне і корпоративне. 

Обов'язкове соціальне страхування — різновид соціальних гарантій, 

встановлених чинним законодавством держави, у зв'язку з втратою доходу 

(заробітної плати) із-за втрати працездатності (хвороби, нещасного 

випадку, старості) або місця роботи. Фінансові джерела їх надання — 



 

страхові внески працедавців і працівників, а також засоби державного 

бюджету. Правова природа цього виду страхування — заміщення 

втраченої заробітної плати і інших трудових доходів. У основі його лежать 

солідарність страхувальників і застрахованих. 

Добровільне страхування будується на принципах колективної солі-

дарності і самодопомога за відсутності страхової підтримки держави 

(бюджетів усіх рівнів). Воно може бути особистим і колективним і 

припускає  захист від наслідків нещасних випадків, медичне і пенсійне 

забезпечення. Фінансові джерела цього виду страхування — добровільні 

внески працівників і працедавців. Визначальна характеристика — 

наявність страхового договору. Відмінними рисами добровільного 

страхування є демократизм управління страховими фондами, 

якнайповніша реалізація принципу самоврядування, соціальне партнерство 

працедавців і найнятих робітників, тісна залежність страхових виплат і 

програм від рівня доходів страхувальників. 

Фонди добровільного соціального страхування прийнято розглядати 

як доповнення до обов'язкового страхування, а не як альтернативу. 

Корпоративні системи страхування — системи соціального захисту 

працівників, організовувані працедавцями за рахунок доходів, що 

направляються на задоволення соціальних потреб працівників (медичну і 

оздоровчу допомогу, оплату житлових, транспортних, навчальних  послуг, 

послуг в області культури, фірмові пенсійні виплати і тому подібне). 

Основним серед названих видів страхування за об'ємом фінансових 

коштів, масовості охоплення і різноманітності послуг являється 

обов'язкове соціальне страхування (передусім пенсійне і медичне, від 

нещасних випадків на виробництві, у зв'язку з безробіттям і іншими 

соціальними ризиками). У розвинених країнах ці види соціального 

страхування поглинають, як правило, 60 — 70% усіх витрат на меті 

соціального захисту і складають приблизно 15-20% ВВП. В Україні на 



 

частку державних позабюджетних соціальних фондів припадають близько 

45% витрат на меті соціального захисту і дещо більше 7,1% ВВП. 

Державне соціальне страхування і забезпечення здійснюються за 

рахунок засобів, закумульованих в позабюджетних фондах. Діюча система 

державного соціального страхування при значних новаціях, здійснених 

останніми роками в цій сфері, зберігає риси, більшою мірою властиві 

соціальній допомозі, ніж страхуванню. При високому навантаженні на 

працедавців за  внесками до соціальних фондів рівень більшості 

соціальних виплат недостатній і не пов'язаний з об'ємом страхових коштів, 

що вносяться. 

У найближчій перспективі в цілях вдосконалення системи   

соціального страхування належить сформувати організаційні і економічні 

механізми державного регулювання, що забезпечують реалізацію 

найважливіших принципів соціального страхування. Процес вирішення 

цих питань не може бути тривалим, оскільки без цього система страхових 

принципів та організація  соціального захисту не буде реалізована 

достатньою мірою. Особливо важливо реалізувати систему заходів з 

вдосконалення методів і принципів соціального страхування стосовно 

пенсійного забезпечення престарілих громадян, пенсійного забезпечення і 

соціальної підтримки інвалідів, соціальному захисту осіб, що втратили 

роботу. 

Світовий досвід підтверджує, що система соціального страхування 

— один з основних інститутів соціального захисту в умовах ринкової еко-

номіки. Дуже важливим в зв'язку з цим являється правове визнання витрат 

з соціального страхування працівників суспільно-необхідним для  

вдосконалення  робочої сили і включення їх в собівартість продукції 

(тобто визнання податкового характеру цих витрат). 

Соціальне забезпечення (соціальний зміст) - це форма розподілу, що 

гарантує громадянам при настанні несприятливих ситуацій, державну 

підтримку у вигляді пенсій, посібників і соціальних послуг. Соціальне 



 

забезпечення призначається тільки певній категорії населення за особливі 

послуги перед державою (ветерани ВОВ, ветерани праці і військової 

служби, учасники ліквідації наслідків   катастроф, аварій і так далі). 

Забезпечення робиться у вигляді грошових виплат, різних пільг незалежно 

від рівня доходів. 

У практиці соціального захисту часто використовується вузьке 

розуміння категорії «соціальне забезпечення», що має на увазі під цим 

тільки ту його частину, яка пов'язана з функціонуванням таких установ, як 

дитячі дома, дома для престарілих, інвалідів та ін. 

Формами реалізації соціального захисту населення виступають 

соціальні трансферти — послуги, виплати і пільги. Важливо відмітити 

відсутність конкуренції серед учасників системи соціального захисту 

населення : в Україні монополістом в цій області є держава в особі органів 

виконавчої і законодавчої влади. Інші суб'єкти (не урядові організації, 

працедавці, самі громадяни),  за чинним законодавством не передбачені. 

Соціальні послуги — сприяння в здійсненні різного роду функцій, 

пов'язаних з життєдіяльністю, які надаються в натуральній формі 

(побутові, медичні, правові, освітні та ін.). Соціальні виплати — це 

надання конкретним особам або сім'ям грошових коштів у вигляді пенсій, 

посібників (компенсацій, субсидій) і стипендій — у зв'язку з соціальними 

ризиками, для відшкодування втраченого доходу (майна, власності), або 

надання доходу у зв'язку з його відсутністю або низьким рівнем. 

Пенсія — щомісячна виплата громадянам після досягнення ними 

встановленного законом віку, настанні інвалідності, втраті годувальника, а 

також з інших підстав, право на отримання, якою визначається відповідно 

до умов і норм, встановлених законодавством України.  

Стипендії в Україні надаються особам, що навчаються на очному 

відділенні освітніх (державних і муніципальних) і наукових установ. 

Функції, які повинна виконувати стипендія (стимулювання  успішності і 

матеріальної підтримки учнів), нині їх не виконує. Причиною такого 



 

положення є те що, ця форма соціального захисту прив'язана до державних 

мінімальних гарантій. 

Соціальна допомога — надання державою і некомерційними 

організаціями благ і послуг соціально-уразливим групам громадян 

(населення). Об'єктом соціальної допомоги виступають малозабезпечені 

верстви населення, доходи яких нижчі риси бідності (прожиткового 

мінімуму), а також що потрапили у важкі життєві ситуації. Цим групам 

населення держава гарантує свою підтримку за умови перевірки міри 

відповідності сімейних доходів мінімальним життєвим стандартам. 

Механізм здійснення соціальної допомоги зводиться по суті до 

перерозподілу доходів бюджету, отриманих від усіх платників податків, 

певних шарів населення, що дозволяє в якійсь мірі здолати нерівність 

доходів в суспільстві. Через систему соціальних трансфертів у формі 

соціальної  допомоги  реалізується по суті концепція гарантії мінімального 

доходу усім верств населення. 

Окрім грошової і матеріальної допомоги, що робиться державою, 

система соціальної допомоги включає різноманітні форми добровільно-

громадської добродійності соціально незахищеним групам населення за 

рахунок засобів професійних спілок, громадських, релігійних і інших 

організацій. Наприклад, Благодійний морський фонд здійснює спеціальні 

програми в частині допомоги ветеранам, і інвалідам війни, учасникам 

бойових дій і подібним категоріям громадян : Грошова допомога — 

регулярні або разові грошові виплати, які надаються громадянам в 

передбачених законодавством випадках часткової або повної втрати 

працездатності, скрутного матеріального становища, підтримка сімей з 

дітьми, смерті родичів.  

Соціальна грошова допомога, що виплачуються в Україні, буває  

двох видів: 

страхові і нестрахові . Перші залежать від заробітної плати 

працівника (грошові виплати з вагітності і пологів, з тимчасової 



 

непрацездатності, на поховання та ін.), а другі регулюються спеціальними 

законами (грошові виплати з безробіття, що отримали радіаційне 

опромінення, біженцям та ін.). До головних недоліків можна віднести їх 

невеликий розмір і нерегулярність виплат. Існує цілий ряд страхової 

допомоги, покликаної підтримати сім'ї з дітьми. До них відносяться 

одноразові виплати при народженні дитини, для вагітних, щомісячний 

посібник на період відпустки по догляду за дитиною і ін. На регіональному 

рівні встановлений посібник з бідності, покликаний допомогти 

малозабезпеченим. 

Конкретні види соціальних грошових виплат і їх цільове 

призначення, закріплене у відповідних державних законодавчих актах і 

нормативно-правових документах. 

Соціальні виплати в умовах обмеженості бюджетних коштів, що 

виділяються на ці цілі, надаються, передусім, тим громадянам, у яких дохід 

складається нижче прожиткового мінімуму, що обчислюється 

диференційовано для різних категорій громадян і регіонів країни. Виплата 

зв'язана з переліком умов, при яких вони виплачуються.  

Грошові виплати  багатодітним сім'ям, дітям, жінкам, що виховують 

малолітніх дітей, ветеранам і інвалідам, виплати з хвороби і тимчасової 

втрати працездатності і у зв'язку з іншими гострими соціальними 

обставинами покликані грати свою роль в подоланні малозабезпеченості 

сімей і підтримці рівня їх добробуту, що дозволяє задовольняти насущні 

потреби. 

Як свідчить практика соціальної підтримки населення на 

державному  рівні і на рівні, засоби позабюджетних соціальних фондів в 

істотній мірі доповнюються асигнуваннями на соціальну допомогу 

громадянам, що потребують її, засобами благодійних і громадських 

некомерційних організації . 

Аналіз функціонування системи соціального захисту населення в 

Україні дозволив зробити ряд висновків. По-перше, послуги, виплати і 



 

пільги існують у будь-якому з пріоритетних напрямів соціальної політики; 

по-друге, вони є інструментом розподілу як страхових, так і бюджетних 

засобів, що витрачаються на соціальні потреби; по-третє, пільги населенню 

можуть функціонувати паралельно з іншими формами соціальної 

підтримки. 

Таким чином, в нашій країні вже склалася певна система соціального 

захисту, але її переосмислення і розвиток адекватні сучасному етапу, 

вимагають значних зусиль, причому як економічного, так і соціально-

психологічного характеру у зв'язку з тим, що в суспільстві склалися певні 

стереотипи. Причому багато хто з них базується на утриманському підході 

і повному небажанні самостійно відповідати за власне матеріальне 

благополуччя. 

 

 

2.2. Закордонний досвід   державного регулювання   соціального 

захисту населення 

 

 

Соціальні процеси, що протікають в останні десятиліття в Україні, 

характеризуються неоднозначністю і суперечністю. Це повною мірою 

відноситься і до сфери державного регулювання  соціальним захистом 

населення. Тому особливе значення має оцінка історичного досвіду 

організації соціального захисту, як в Україні, так і в зарубіжних країнах. 

Як функція держави, націлена на надання підтримки і захисту 

людям, що опинилися у важких ситуаціях, соціальний захист з'явилася з 

моменту виникнення людського суспільства. Звичайно ж, вона в різні 

періоди часу мала неоднорідний характер, здійснювалася різними 

методами і в різних формах, торкалася далеко не усіх верств населення, і 

неоднаково оцінювалася суспільством і різноманітними його інститутами. 



 

Нині за теорією шведського вченого До. Еспінга - Андерсена в 

індустріально розвинених країнах існують три моделі систем соціального 

захисту громадян. Як показав зроблений аналіз, ліберальна модель (усі 

англомовні країни, включаючи Великобританію), припускають мінімізацію 

програм соціального забезпечення за рахунок того, що вони орієнтовані 

тільки на бідних [.111]. 

У консервативній моделі системи соціального захисту громадян 

(Бельгія, Німеччина, Франція) упор робиться на принципи соціального 

страхування, які передбачають захист громадянина від більшості 

соціальних ризиків. Уперше така система була застосована в Німеччині в 

1883-1889 рр. Бісмарком. У 1929 р. державне страхування, як обов'язкове 

було введене в усіх країнах Західної Європи, а через 6 років — США. У 

консервативній моделі існує також мінімізація програм соціального 

забезпечення, оскільки більшість ризиків переведена в систему 

страхування [150]. 

У скандинавських країнах діє третій тип системи соціального 

захисту -— соціал-демократичний. У ньому пріоритет відданий 

соціальному забезпеченню, яке надає стандартну грошову, натуральну 

допомогу і послуги усім категоріям населення незалежно від доходу і 

трудового вкладу. Працюючі громадяни отримують додаткові соціальні 

пільги. 

Нами визначено, що  ліберальна і соціально демократична моделі 

істотно розрізняються за масштабами поширеності програм соціального 

забезпечення, єдиним для них являється переважання державних джерел у 

фінансуванні соціального захисту (близько 75%). У консервативній моделі, 

орієнтованій на пріоритетність страхових соціальних програм, доля 

держави складає близько 35%. У більшості країн (Австрія, Бельгія, 

Німеччина, Нідерланди, Франція) страхові внески працівників більші, ніж 

працедавців, в деяких країнах — навпаки (Італія, Іспанія). У Фінляндії і 

Швеції їх здійснюють тільки працедавці, а в Данії — держава [54]. 



 

Важливим інструментом політики, спрямованої на зниження бідності 

в країнах з розвиненою ринковою економікою являється державне 

регулювання мінімальної оплати праці, яку регулярно переглядають з 

урахуванням зростання споживчих цін. Методи її визначення 

розрізняються в різних країнах . 

Згідно інформації в США, Франції, Іспанії, Нідерландах, Португалії, 

Люксембурзі ухвалені закони, які встановили мінімальний розмір 

заробітної плати на національному рівні. У Бельгії і Греції мінімум 

заробітної плати встановлюється колективними договорами на 

національному рівні, в Німеччині, Італії, Данії — галузевими 

колективними договорами. У Англії, Швейцарії через зростання цін розмір 

заробітної плати узгоджується організаціями підприємців і профспілками. 

Її розмір в інших країнах (Італії, Данії, Бельгії, Люксембурзі) повинен 

збільшуватися пропорційно зростанню споживчих цін. У них індексування 

заробітної плати охоплює велику частину працюючого населення, а в 

США, Канаді, Франції, Швейцарії такі масштаби невеликі [11]. 

Найняті робітники і особи, працюючі не по найму, в розвинених 

країнах отримують пенсії за віком і інвалідності, медичні послуги, грошові 

виплати на випадок безробіття, хвороби, трудового каліцтва або 

професійного захворювання. Сім'ї з дітьми також соціально захищені: в 

усіх країнах грошові виплати на дітей надається з народження до 17-18 

років, а при продовженні освіти після школи — в основному до 19-20 

років, максимум — до 25-27 років. Виняток становить підтримка сімей з 

дітьми в США і Японії, де виплати на дітей отримують тільки 

малозабезпечені сім'ї. 

Умовою отримання виплат бідними сім'ями, а також самотніми 

громадянами є не перевищення доходу сім'ї над мінімальним гарантованим 

доходом. Ця умова є обов'язковою і підлягає перевірці соціальними 

службами. Повинні враховуватися усі доходи від роботи з найму, капіталу, 

вартість рухомого і нерухомого майна, виплати і пенсії, аліменти. На 



 

практиці ж усе відбувається трохи інакше: майже в усіх країнах повністю 

враховується лише доход глави сім'ї від роботи по найму, а доходи інших 

працюючих її членів — за ставкою менше 100%, соціальні виплати і пенсії 

враховуються у більшості країн повністю, а аліменти у багатьох країнах не 

враховуються. 

Уперше державне регулювання соціальних стосунків почалося в XIX 

столітті в країнах Західної Європи. Найвиразніше це проявилося в Англії, 

Франції і Німеччині. 

У Англії в 1802 р. було обмежено застосування дитячої праці, в 1804 

р. виникли перші робочі ощадкаси, в 1815 р. було визнано право на 

страйки. У 1833 р. на британських підприємствах з'явилися фабричні 

інспектори, що стежили за дотриманням норм трудового законодавства. У 

1844 р. було обмежено використання на фабриках жіночої праці, а в 1848 

р. була скорочена тривалість робочого дня робітників - чоловіків. З 1867 р. 

в Англії почали діяти суспільства боротьби за охорону праці. 

У Франції 1841 р. був ухвалений закон про працю дітей на 

промислових підприємствах. В ході революційних подій 1848 р. з'явилося 

саме поняття трудового права, а також соціальні програми, спрямовані на 

захист інтересів і потреб   трудящих. Зокрема робочий день для дорослих 

працівників був обмежений 10 годинами. 

Німеччина першою у світі ввела систему страхування шляхом 

прийняття ряду законів : закону про соціальне страхування з хвороби осіб 

промислової праці (1883 р.), закону про страхування від нещасних 

випадків на виробництві (1884 р.)[165]. 

Вже цим законам були властиві риси, характерні для страхування і 

сьогодні : пов'язання розмірів страхових внесків із заробітком; розподіл 

витрат на внески між найнятими робітниками і працедавцями; публічно - 

правова форма організації страхування. 

У Великобританії доходи малозабезпечених громадян підвищують 

до гарантованого мінімуму за рахунок додаткових посібників. Бідними в 



 

країні законодавчо визнані пенсіонери, інваліди, хворі, сім'ї з одним з 

батьків або сім'ї малооплачуваних працівників з дітьми. Відмітимо, що 

соціальними службами Великобританії в обов'язковому порядку робиться 

перевірка особистих заощаджень. Кожна людина має право користуватися 

допомогою соціальних служб, але останні контролюють, щоб фінансові 

кошти використовувалися за призначенням і економно, тобто принцип 

адресності має місце. У Німеччині допомога людям, виявляється, через 

розгалужену систему страхування, існуючого в декількох видах : пенсійне, 

з безробіття, від нещасних випадків, лікарняні. Два останніх є 

обов'язковими. 

Представляє інтерес досвід Люксембурга і Франції, в яких людина 

отримує право на мінімальний гарантований дохід, якщо  згодна 

виконувати корисну для суспільства роботу в соціальній або культурній 

сфері або бере участь в перекваліфікації. 

Для Франції характерне те, що соціальне страхування торкається 

наступних соціальних ризиків : безробіття, хвороба, материнство, 

інвалідність, смерть, старість і вдовство, нещасні випадки на виробництві і   

утриманці. Громадяни, роблячи внески, отримують грошову компенсацію 

від держави у разі настання того або іншого соціального ризику. У рамках 

же системи соціальної допомоги прийнятий категоріальний принцип 

видачі грошової допомоги — дітям, літнім людям, інвалідам і ін. 

Грошові допомоги у Франції виплачуються за наступними 

принципами: забезпечення доходу того, що має потребу на рівні 

прожиткового мінімуму; виплати за відсутності інших джерел 

фінансування; поворотної основи — у разі смерті або підвищення доходів. 

Окрім законодавчо встановлених, в країні існує ряд додаткових виплат. 

Вони виплачуються суспільствами взаємодопомоги, а також через 

страхування на підприємствах і галузях — наприклад, для керівних 

працівників, для не керівників, для позаштатних державних службовців і 

так далі. Виплати можуть виплачуватися за рахунок членських внесків. 



 

Таким чином, у Франції існує декілька напрямів допомоги таким, що має 

потребу — соціальне страхування, соціальна допомога, організації 

взаємодопомоги і додаткові режими [18]. 

Заслуговує на увагу досвід Чехії, яка створила усі умови для 

розвитку дрібного бізнесу, — пільгове кредитування, різні державні 

програми підтримки дрібного підприємництва. Саме за рахунок цього 

більше половини громадян отримали роботу. Іншим позитивним 

прикладом можна назвати те, що в Польщі і Болгарії посібника з 

безробіття нараховувалися за єдиною ставкою. Це дало економію витрат, 

створило стимули до пошуку роботи і спростило процес нарахування 

посібників . 

Узагальнюючи досвід розвинених країн у сфері державної політики 

підтримки бідного можна  виділити три основні напрями: виплата гідної 

заробітної плати працюючим, страхування соціальних ризиків і соціальне 

забезпечення бідних домогосподарств. При цьому саме малозабезпечені є 

пріоритетною групою одержувачів соціальних пільг і виплат. 

Існуюча система соціального захисту виявилася погано пристосована 

для роботи в подібних умовах. Вона мала обмежені можливості 

перерозподілу ресурсів на користь тих, що найбільш мають потребу і 

базувалася на системі загальних соціальних трансфертів, субсидій на 

товари і послуги, а також категоріальних пільг. 

Як показав зроблений ретроспективний аналій в середині 1999 року 

приблизно в кожному третьому регіоні України грошові доходи більше 

половини населення були нижчі прожиткового мінімуму. Зростання 

бідності і нерівності доходів істотно збільшує фінансове навантаження на 

бюджети усіх рівнів, пов'язану з необхідністю надання соціальної 

допомоги різним верствам населення. 

Погіршення соціальної ситуації, у поєднанні з різким зниженням 

реальних витрат на соціальні потреби негативно відбилося на здатності 

існуючої системи соціального захисту населення протидіяти зростанню 



 

бідності і нерівності. Істотними проявами загострення кризи системи 

соціального захисту стали як зниження розмірів основних видів соціальних 

виплат в реальному вираженні, так і наростання невиплат по них. 

Для подолання негативних тенденцій державні органи влади 

використовують механізм перерозподілу фінансового навантаження з 

державних органів влади на нижче стоячі рівні. 

Для скорочення масштабів бідності потрібне підвищення соціальних 

виплат за рахунок засобів державного бюджету. В якості джерел 

збільшення розміру соціальної допомоги для бідних у рамках напряму 

попередження і оптимізації системи соціального захисту в Україні 

пропонуються наступні напрями: стійке економічне зростання, що 

дозволяє збільшити розмір соціальних трансфертів; відмова від 

пріоритетного фінансування привілейованих установ, що надають 

соціальні послуги на дотаційній і безкоштовній основі; скорочення 

бюджетних субсидій виробникам товарів і послуг (передусім — дотацій 

ЖКГ і громадському транспорту) і поступова заміна цих субсидій на 

адресні виплати нужденним категоріям населення. 

Таким чином, пошук ресурсів і шляхів для нужденного населення 

може йти як по прямому, так і непрямому шляху . Прямий шлях дозволяє 

надавати допомогу бідним у нинішній момент часу за рахунок механізмів 

перерозподілу національного доходу, це найменш витратні способи 

підтримки незаможного населення. Непрямий шлях припускає активізацію 

національного виробництва і зростання джерел самозабезпечення. В цілях 

скорочення чисельності малозабезпеченого населення в країні і створення 

перешкод для його збільшення [85]. 

Таким чином нами визначено, що , протиріччя між цими двома 

шляхами неминуче для більшості країн : відвернення грошових коштів на 

допомогу бідним стримує економічне зростання, але відсутність уваги до 

них перешкоджає економічному зростанню в перспективі. Виходом може 

бути прийняття адаптаційної програми, орієнтованої на економічне 



 

зростання, яка залучала б до виробничої діяльності усі соціально-

економічні категорії населення. 

Аналіз тенденцій в розвитку соціального захисту населення показує 

значні відмінність в підходах до соціального захисту в новітній історії 

України. Якщо в радянський період соціальний захист (соціальне 

забезпечення) жорстко планувався від досягнутого і формами її реалізації 

було: безкоштовна освіта, охорона здоров'я, соціальне обслуговування, 

санаторно-курортне лікування і так далі. Також високий був рівень 

відомчого соціального захисту. У нових соціально - економічних умовах 

при практично повній відсутності відомчої структури соціального захисту 

планування здійснюється від досягнутого, але на першому плані вартісні 

параметри, а потім натурально-речові. При цьому традиційно провідна 

роль держави втрачена.  

Політична ситуація у світі, обумовлена жовтневими подіями 1917 

року, стали поштовхом для створення Міжнародної організації праці 

(МОП). Вона була утворена в 1919 р. в ході Версальської мирної 

конференції за підсумками першої світової війни за ініціативою і при 

активній участі західної соціал-демократії. Статут МОП був розроблений 

Комісією з праці мирної конференції і став частиною XIII Версальського 

договору. Необхідність створення такої Організації визначалася, 

принаймні, трьома головними причинами [71, c. 37]. 

Перша, як вже відзначалося, — політична. Приводом для створення 

МОП послужили революції в Російській імперії і низці інших 

європейських країн. В цілях запобігання вирішенню протиріч, що 

виникають в суспільстві, революційним шляхом було вирішено створити 

міжнародну організацію, покликану всемірно сприяти соціальному 

прогресу, встановленню і підтримці соціального світу між різними шарами 

суспільства, сприяти дозволу виникаючих соціальних проблем 

еволюційним мирним шляхом. 



 

Друга — соціальна. Важкими і неприйнятними із загальнолюдських 

позицій були умови праці і життя трудящих. Вони піддавалися жорстокій 

експлуатації. Їх соціальний захист був на низькому рівні. Соціальний 

розвиток різко відставав від економічного, що гальмувало розвиток 

суспільства в цілому. 

Третя — економічна. Прагнення окремих країн до поліпшення 

положення трудящих викликало збільшення витрат, вело до дорожчання 

продукції, що ускладнювало  конкурентну боротьбу і вимагало рішення 

соціальних проблем у більшості, принаймні, розвинених країн. 

Що формувалася в результаті демонтажу НЕПу у кінці 1920-х рр., 

планово - директивна система зумовила принципово інші механізми 

державного регулювання соціального захисту населення - передусім 

державна регламентація і суворий контроль. 

Таким чином, елементи соціального страхування, вже у кінці 20-х 

років зникли, їх фінансові системи, пов'язані із страховою медициною, 

пенсійним страхуванням і страхуванням від нещасних випадків на 

виробництві, були консолідовані в єдину систему з дотаціями з 

держбюджету. Таку форму соціального захисту стали називати державним 

соціальним забезпеченням. 

Проте, досягнутий в СРСР рівень соціального захисту населення, 

ліквідація убогості, неписьменності, безробіття більшість дослідників 

оцінюють досить високо. Державна воля, концентрація сил, засобів, 

активності народних мас довгий час приносили плоди, Проте це тривало 

до тих пір, поки потенціал колективних форм праці, централізації і 

планування не був вичерпаний. Запізнення з «включенням» потенціалу 

особи привело до соціальної, економічної і політичної кризи радянської 

соціальної системи . 

Після військових тягот і «демонстраційного ефекту» від рівня життя 

в Західній Європі виникла необхідність перебудови вітчизняних 

соціальних механізмів. І соціальна, і політична обстановка зажадали 



 

переорієнтації економіки на динамічне підвищення життєвого рівня людей. 

Що зумовило не лише пріоритет соціальних цілей, але і їх зміст. 

У цей період інституціональна основа системи соціального захисту 

населення була надмірно централізованою. Не допускалося створення 

комерційних організацій, добровільних страхових суспільств, приватних 

освітніх і медичних установ. Державна монополія на соціальний захист 

виключала свободу громадянина у виборі форм і методів соціального 

забезпечення [68, c.75]. 

У радянські часи система соціального захисту базувалася на 

державних формах її організації з високою долею фінансування з 

державного бюджету — безкоштовна охорона здоров'я, дотації системам 

пенсійного забезпечення і житлово-комунальних послуг, багатьох дитячих 

товарів і послуг з організації навчального процесу (книг і інших товарів і 

послуг культурного споживання). Одним з основних джерел витрат на 

соціальне забезпечення були доходи від державної власності. В результаті 

приватизації найбільш прибуткових форм державної власності це джерело 

практично вичерпалося. 

Крім того, існувала широко поширена практика надання грошових 

дотацій і натуральних форм послуг працівникам і членам їх сімей з боку 

підприємств у вигляді безкоштовного житла, його часткової або повної 

оплати,   короткострокових або довгострокових позик на спорудження 

житла, купівлю меблів, фактично повна оплата сімейного відпочинку і 

багато що інше. 

Фінансово така система базувалася на механізмах оподаткування 

юридичних і фізичних осіб, державного повсюдного регулювання цін на 

вироблювані продукти, тобто була побудована, в основному, на податково-

бюджетній основі. Система соціального страхування забезпечувала тільки 

потреби в оплаті тимчасової непрацездатності, часткове покриття витрат 

на оздоровлення трудящих і членів їх сімей і часткове фінансування (до 

50% від об'єму) витрат на пенсійне забезпечення. В результаті витрачання 



 

по обов'язковому соціальному страхуванню були багаторазово занижені, 

що спотворювало реальну картину відтворення робочої сили на усіх рівнях 

відтворювального циклу: підприємство, галузь, регіон. 

В той же час існуюча система соціального захисту в країні (і це 

визнає більшість вітчизняних і зарубіжних фахівців МОП, Всесвітнього 

банку), дозволила значною мірою згладити наслідки політичних і 

економічних перетворень і запобігти соціальним вибухам. Проте потенціал 

існуючої системи соціального захисту вже не відповідає об'ємам 

необхідних ресурсів і якості необхідних послуг, а інституціональна база 

потребує серйозної трансформації з позиції громадського устроїв. 

Перша щорічна Міжнародна конференція праці (найвищий орган), на 

якій кожна держава член - МОП було представлено двома делегатами від 

урядів і по одному делегатові від трудящих і підприємців відкрилася у 

Вашингтоні 29 жовтня 1919 року[62]. 

Конференція прийняла перші шість міжнародних конвенцій 

(договорів) з питань праці та соціального захисту: 

Конвенція № 1 Міжнародної організації праці «Про обмеження 

робочого часу на промислових підприємствах до восьми годин в день і 

сорока восьми годин в тиждень» (Прийнята в м. Вашингтоні - 27.01.1920 

на Генеральній конференції МОП); 

Конвенція № 3 Міжнародних організації праці «Про працю жінок до 

і після пологів» (Прийнята в м. Вашингтоні 29.10.1919 - 27.01.1920 на 

Генеральній конференції МОП); 

Конвенція № 4 Міжнародних організації праці «Про працю жінок в 

нічний час» (Прийнята в м. Вашингтоні 29.10.1919 - 27.01.1920 на 

Генеральній конференції МОП); 

Конвенція № 5 Міжнародній організації праці «Про мінімальний вік 

прийому дітей на роботу в промисловості» (Прийнята в м. Вашингтоні 

29.10.1919 - 27.01.1920 на Генеральній конференції МОП); 



 

Конвенція № 6 Міжнародній організації праці «Про нічну працю 

підлітків в промисловості» (Прийнята в м. Вашингтоні 29.10.1919 - на 

Генеральній конференції МОП); 

Конвенція № 7 Міжнародній організації праці «Про визначення 

мінімального віку для допуску дітей на роботу в морі» (Прийнята в м. 

Генуї 15.06.1920 - 10.07.1920 на Генеральній конференції МОП); 

У 1926 році на Міжнародній конференції праці був створений 

механізм контролю за застосуванням трудових норм - комітет експертів, 

що складається з незалежних юристів, в завдання яких входив розгляд 

урядових доповідей про виконання узятих державами на себе міжнародних 

зобов'язань і підготовка власної доповіді на конференцію. Цей механізм 

контролю збережений до теперішнього часу. 

Багато організацій скаржилися, на недотримання Конвенції № 95 про 

захист заробітної плати. Профспілка докерів скаржилася про порушення 

Конвенції № 87 і 98 про свободу об'єднань на недотримання права на 

створення організації  в торгових портах. Була також скарга по 

недотриманню Конвенції № 108 про посвідчення особи моряків [17]. 

Нині членами МОП являються 179 держав. Україна в МОП не 

вступала. Свого членства в Організації вона набула як спадкоємиця СРСР. 

. На 1 січня 1973 року Радянський Союз ратифікував 40 конвенцій тоді як 

США, що ухилялися від узяття міжнародних зобов'язань, ратифікували   на 

той же період тільки 6 конвенцій. На 1 січня 2005 року з 185 конвенцій 

МОП в Україні діючими є 52 конвенції, включаючи 8 засадничих, в яких 

викладені головні принципи і права у сфері праці та соціального захисту . 

У Декларації МОП про засадничі принципи і права у сфері праці від 

18.06.1998 заявлено, що усі держави-члени, навіть якщо вони не 

ратифікували які-небудь конвенції, мають зобов'язання, витікаюче з самого 

факту їх членства в Організації, дотримуватися, сприяти застосуванню і 

втілювати в життя сумлінно відповідно до Статуту принципи, що 

стосуються засадничих прав, які є предметом цих конвенцій, а саме: 



 

- свободу об'єднання і дієве визнання права на ведення 

колективних переговорів; 

- скасування усіх форм примусової або обов'язкової праці; 

- дієва заборона дитячої праці; 

- недопущення дискримінації в області праці. 

Необхідно пам'ятати про значущість нератифікованих актів. Для 

профспілок ці акти, передусім, складають визнані на міжнародному рівні 

цілі соціальної політики. Попри те, що більшість працедавців втрачають 

інтерес до нератифікованих конвенцій, якщо вони не впливають на 

конкурентоспроможність, вони уважно повинні відстежувати можливі 

наслідки для свого бізнесу у разі їх ратифікації [64]. 

Ратифікація конвенцій МОП передбачає особливі зобов'язання з їх 

виконання. Практика свідчить про наявні труднощі в застосуванні 

конвенцій, що ратифікуються без належного аналізу національного 

законодавства і попередньої підготовки відповідних нормативних 

правових актів. Ратифікація — це серйозне державне питання, що вимагає 

ретельної економічної і юридичної оцінки наявних можливостей. 

У подальші роки було ратифіковано ще п'ять конвенцій, включаючи 

конвенцію про найгірші форми дитячої праці, яка забороняє використання 

дитячої праці в таких видах робіт, які в психічному, фізичному, 

соціальному або моральному відношенні зв'язані з небезпекою для дітей 

або спричиненням їм шкоди, позбавляють дітей можливості вчитися в 

школі, відривають дітей від сім'ї, закабаляють, змушують їх вести 

самостійне життя на вулицях великих міст з раннього дитинства. 

Конвенція забороняє усі форми дитячого рабства, продаж або 

торгівлю дітьми, кріпосну залежність, примусову або обов'язкову працю і 

вербування дитини для занять протиправної діяльністю. 

З трансформацією економічної і політичної системи в Україні 

інтерес до неї значно зріс. Україна, згідно Конституції, є соціальною 

державою, політика якої спрямована на створення умов, що забезпечують 



 

гідне життя і вільний розвиток людини, проте не повною мірою для цього 

використовує як величезний внутрішній потенціал, так і досвід держав, що 

досягли високого рівня життя і соціального захисту людей. 

Поки ще украй неефективно в Україні використовуються в інтересах 

більшості населення загальновизнані принципи і норми міжнародного 

права і міжнародні договори, які за Конституцією є складовою частиною 

правової системи країни і мають примат над національним 

законодавством. 

Значення конвенцій і рекомендацій МОП в державному регулюванні 

соціального забезпечення в міжнародному і внутрішньодержавному 

масштабі можна оцінювати з різних сторін. По-перше, в них містяться 

соціальні стандарти, рівню яких повинні в ідеалі відповідати законодавства 

усіх країн. По-друге, конвенції і рекомендації МОП сприяють уніфікації 

(інтернаціоналізації) законодавства про соціальне забезпечення . 

Усі конвенції і рекомендації МОП про соціальне забезпечення можна 

умовно розділити на дві групи. Першу групу складають акти 

універсального значення. Передусім, слід назвати Конвенцію № 102 «Про 

мінімальні норми соціального забезпечення» (1952г.). Цей документ 

містить засадничі норми про види, розміри і умови надання соціального 

забезпечення. 

У Конвенції перераховуються усі види соціального забезпечення: 

медична допомога, грошові виплати з хвороби, виплати з безробіття, пенсії 

через старість, виплати у разі виробничого травматизму і професійного 

захворювання, виплати з вагітності і пологів, пенсії по інвалідності і з 

нагоди втрати годувальника. З урахуванням різноманітності умов в різних 

країнах Конвенція припускає встановлення мінімального рівня 

забезпечення в усіх перерахованих випадках, визначає коло осіб, що 

підлягають забезпеченню  і мінімальні розміри виплат для різних суб'єктів 

[60]. 



 

Ключові положення Конвенції №102 послужили основою для 

розробки і прийняття подальших міжнародно-правових актів, причому не 

лише по лінії Міжнародної організації праці. Актуальність вказаних 

положень зберігається до теперішнього часу. Зокрема, через 12 років після 

прийняття Конвенції №102 на її базі був розроблений і прийнятий 

«Європейський Кодекс соціального забезпечення»(Прийнятий в м. 

Страсбурзі 16.04.1964). 

У 1990 році до Кодексу були внесені поправки, що мають своїй на 

меті сприяти формуванню і реалізації правових стандартів у сфері 

соціального забезпечення в країнах - членах ЄС, більш високих в 

порівнянні з тими стандартами, які закріплені в Конвенції №102. Кодекс 

набув чинності 17.03.1968г.[167, c.30] 

Конвенція № 117 «Про основні цілі і норми соціальної політики» 

(1962г.) має велике значення для досягнення такого рівня соціального 

забезпечення, який міг би забезпечити реальні життєві потреби людей. 

Вона містить зобов'язання держав надати незалежним виробникам і 

найнятим робітникам умови для підвищення свого життєвого рівня, а 

також підтримувати встановлений шляхом офіційних обстежень 

прожитковий мінімум. 

Забезпечення доходу повинне здійснюватися на основі обов'язкового 

соціального страхування, а для категорій, не охоплених соціальним 

страхуванням, - на основі соціальної допомоги. Рекомендація перераховує 

і характеризує усі випадки, в яких людина повинна отримувати 

матеріальне забезпечення від держави, визначає умови і приблизні розміри 

забезпечення. Очевидно, що ці положення актуальні в умовах переходу 

України до розвинутої економіки і можуть надати допомогу в розробці 

законів, інших нормативних правових актів. 

Конвенція № 118 «Про рівноправ'я в області соціального 

забезпечення» (1962г.) передбачає надання іноземним громадянам і особам 

без громадянства рівних прав з громадянами країни у сфері соціального 



 

забезпечення. Для цього можливе підсумовування періодів страхування, 

роботи по найму або проживання з метою збереження придбаних прав. 

Особливе місце серед документів МОП займає Рекомендація № 167 

«Про встановлення міжнародної системи прав в області соціального 

забезпечення» (1983г.). Її мета - сприяння укладенню двох- і 

багатосторонніх угод про соціальне забезпечення між державами-членами 

МОП на принципах рівноправ'я в наданні соціального забезпечення, 

збереження або відновлення прав на соціальне забезпечення, координації в 

державному регулюванні цих питань національними законодательствами. 

Конвенція № 168 і Рекомендація № 176 «Про сприяння зайнятості і 

захист від безробіття» (1988 р.) 

Їх основна мета полягає в координації національних систем захисту 

від безробіття і їх політики зайнятості. Ця Конвенція включає норми з 

захисту від повного безробіття, т. е. втрати заробітків через те, що особа, 

здатна до праці, готова до праці і така, що фактично займається пошуками 

роботи, не має можливості отримати відповідну зайнятість, може 

поширюватися на часткове безробіття і припинення (чи скорочення) 

заробітків із-за тимчасового припинення роботи. 

Рекомендація охоплює, зокрема, проблеми стимулів професійної і 

географічної мобільності у рамках політики забезпечення продуктивної 

зайнятості, виплати, що надаються у зв'язку з частковим безробіттям і 

роботою неповний робочий день, критерії оцінки положення про 

відповідну зайнятість і вдосконалення систем захисту, особливо в 

інтересах країн, бажаючих створити або поліпшити такі системи. 

Другу групу документів МОП складають конвенції і рекомендації, 

що стосуються окремих суб'єктів і видів соціального забезпечення. 

Конвенція № 128 «Про грошові виплати з інвалідності, через старість і з 

нагоди втрати годувальника» (1967г.) регулює умови надання пенсій через 

старість, інвалідності і з нагоди втрати годувальника, а також розмір їх в 

процентному співвідношенні до заробітку [161]. 



 

Положення про надання медичної допомоги і про забезпечення 

посібниками з тимчасової непрацездатності містяться в Конвенції № 130 

«Про медичну допомогу і посібники з хвороби» (1969г.). Нормы про 

забезпечення посібниками у випадках трудових каліцтв, професійних 

захворювань, а також безробіття включає Конвенція № 121 «Про грошові 

виплати  у разі виробничого травматизму» (1964г.) і Конвенція № 44 «Про 

грошові виплати  особам, що є безробітними за не залежними від них 

обставинами» (1934г.). 

Проблемам забезпечення трудових прав і соціального захисту літніх 

людей присвячена Рекомендація МОП № 162 «Про літніх трудящих» 

(1980г.). Особливе значення надається положенню безробітних з числа 

літніх трудящих, в інтересах яких рекомендується надавати їм посібник з 

безробіття до призначення пенсії, а вихід на пенсію здійснювати, по 

можливості, з використанням гнучкого пенсійного віку і з наданням 

дострокової пенсії. 

Слід назвати також Конвенцію № 103 «Про охорону материнства» 

(1952г.), в якій містяться положення про захист прав жінок-матерів і про 

обов'язок держави надати їм гарантії у вигляді відпустки на період 

вагітності і пологів, післяпологової відпустки і грошової допомоги, 

рекомендований розмір якої - не менше двох третин попереднього 

заробітку жінки. 

Спеціальний характер має Конвенція № 159 «Про професійну 

реабілітацію і зайнятість інвалідів» (1983г.), яка зачіпає дуже важливий 

аспект в здійсненні інвалідами права на соціальну і професійну 

реабілітацію, містить гарантії зайнятості інвалідів. 

Дві останні конвенції - єдині з 43 конвенцій МОП, діючих в Україні, 

таких, що стосуються питань соціального забезпечення. Істотні труднощі в 

приведенні чинного законодавства у відповідність з міжнародними 

стандартами створює той факт, що Україною  не ратифікована жодна з 



 

конвенцій, що містять універсальні положення про гарантії соціального 

забезпечення [165]. 

Таким чином, конвенції і рекомендації МОП є важливим і 

перспективним джерелом права соціального забезпечення. 

 

 

2.3. Оцінка стану механізмів держаного регулювання 

соціального захисту населення  

 

За даними Головного управління статистики у Волинській області, 

станом на 01.01.2018 р. чисельність населення м. Луцька складала 

216,6 тис. осіб, що на 826 осіб менше, ніж рік тому. Рівень народжуваності, 

у порівнянні з відповідним періодом 2016 р., також зменшився і становив 

10,4 новонароджених у розрахунку на 1 тис. населення. Рівень смертності 

– 10 померлих на 1 000  населення, що є найнижчим показником в області. 

Станом на 01.01.2018 у Луцькому міському центрі зайнятості 

налічувалось 1 413 актуальних вакансій, на обліку перебувало 

1 826 безробітних, що на 164 особи більше, ніж на кінець 2016 р. Протягом 

звітного року послугами центру скористалося 15 280 осіб, працевлашто-

вано – 4 450 осіб (у 2016 році – 2 708 осіб). Середньооблікова кількість 

безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, склала 1 353 особи. 

Середній розмір виплаченої допомоги із безробіття становив 3 047 грн.  

Середньооблікова кількість штатних працівників за січень-вересень 

2017 р. становила 73 447 осіб, а розмір середньомісячної заробітної плати – 

5 971 грн. (в області – 5 978 грн., у Луцькому районі – 7 894 грн.), що на 

36,1 % більше у порівнянні із відповідним періодом минулого року. 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати у грудні збільшилась 

на 5,6% порівняно з минулим місяцем, а з початку року збільшилась у 4,7 

рази і на 1 січня 2018 р. становила 4 908 тис. грн. В загальнообласній сумі 

борги підприємств міста складали 25,6 %. 



 

На економічно активних підприємствах міста сума заборгованості у 

грудні збільшилась на 5,7 % порівняно з минулим місяцем, з початку року 

зазначена сума збільшилась у 4,9 рази і на 1 січня 2018 р. становила 

4 848,1 тис. грн., з якої: борг ДП «Волиньоблавтодор» – 273,6 тис. грн., 

борг Філії «Луцька дорожньо-експлуатаційна дільниця ДП 

«Волиньоблавтодор» – 275,9 тис. грн., борг ПАТ «Електротермометрія» – 

3 172,7 тис. грн. та ДКП «Луцьктепло» – 1 125,9 тис. грн. 

На реалізацію заходів соціально-економічного та культурного 

розвитку міста, передбачених відповідними міськими цільовими 

програмами, протягом 2017 р. було використано 385,2 млн. грн. коштів 

бюджету міста. Загальний відсоток виконання програм склав 95%. 

За підсумками господарювання протягом 9 місяців 2017 р. 

20 комунальними підприємствами міста отримано 573,8 млн. грн. доходів, 

сума понесених витрат за цей період становила 605,7 млн. грн. За 

результатами фінансово-господарської діяльності прибутки отримали 

15 комунальних підприємств. Розмір середньомісячної заробітної плати 

штатних працівників комунальних підприємств міста станом на 1 жовтня – 

4 960 грн. 

Підвищення соціальних стандартів життя: ринок праці та грошові 

доходи населення. 

За період з початку року кількість підприємств із рівнем середньої 

заробітної плати нижче встановленого законодавством розміру мінімальної 

заробітної плати у місті суттєво зменшилась. Зокрема, у січні 2017 р. їх 

було 56, в листопаді – 19. Причини проблемної ситуації на підприємствах 

міста та шляхи виходу з неї з’ясовувались із керівниками на засіданнях 

робочої групи з питань моніторингу заробітної плати найманих 

працівників суб’єктів господарювання, які діють на території міста. Всього 

було проведено 7 засідань робочої групи, на яких було заслухано 

пояснення керівників 38-ми підприємств, у яких середня заробітна плата 

працівників склалася нижче розміру гарантованої державою мінімальної 



 

заробітної плати. 

Відбулось зростання середньої заробітної плати зайнятих в економіці 

міста працівників. Згідно даних статистичних обстежень за 9 місяців 2017 

р. вона становила 5 971 грн., що на 49,1 % вище відповідного періоду 

попереднього року (4 004 грн.). 

Сума боргу з виплати заробітної плати на 4-х економічно активних 

підприємствах міста на 01.12.2017 становила 4 587,5 тис. грн., що складає 

14,4% загальнообласної суми заборгованості (ДП «Волиньоблавтодор», 

філія «Луцька дорожньо-експлуатаційна дільниця ДП «Волиньоблавто-

дор», ДКП «Луцьктепло», ПАТ «Електротермометрія»). У економічно 

неактивній Волинській філії ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-

Авто» заборгованість із виплати заробітної плати колишнім працівникам 

протягом року не змінилась і складає 59,9 тис. грн. 

Станом на 01.01.2018 р. в базі даних Луцького міського центру 

зайнятості налічувалось 1 413 актуальних вакансій, на обліку перебувало 

1 826 безробітних. Протягом звітного року послугами центру зайнятості 

скористалося 15 280 осіб. Працевлаштовано – 4 450 осіб, з них – 

1 812 безробітних; до участі у громадських та інших роботах тимчасового 

характеру залучено 725 безробітних; охоплено професійним навчанням 

393 безробітних, з них 253 – проходили стажування на підприємствах 

міста. 

Протягом 2017 р. 18 безробітних громадян отримали одноразову 

виплату допомоги по безробіттю для започаткування власної справи. 

Послугами служби зайнятості скористалося 590 осіб з інвалідністю, з 

них 371 – безробітні, з яких працевлаштовано 60 осіб, 43 особи брали 

участь в оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового 

характеру, 5 – проходили професійне навчання. 

Для якісної підготовки працівників застосовуються такі форми 

навчання: індивідуальне, групове, стажування на робочому місці. 

Професійне навчання безробітних громадян наближується до потреб 



 

підприємств, переноситься безпосередньо на виробництво. 

Роботи тимчасового характеру організовувались на підприємствах 

переробної промисловості, оптової торгівлі, транспорту та будівництва. 

Фінансування громадських робіт здійснювалося за рахунок коштів 

місцевого бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття рівними частинами 

пропорційно сумі витрат на їх організацію. 

Профорієнтаційні послуги для молоді, в тому числі учнівської, 

спрямовані на формування усвідомленого професійного самовизначення, 

на підвищення мотивації до здобуття актуальних на ринку праці професій. 

В рамках профорієнтаційного квесту «Твій вибір» проведено 105 заходів з 

професійної орієнтації учнівської молоді для 5 628 осіб. З використанням 

програмно-апаратно комплексу «Профорієнтаційний термінал» проведено 

44 заходи для 1 766 учасників. Впродовж року спеціалістами служби 

зайнятості проведено 1 592 інформаційно-консультаційних та 

профорієнта-ційних заходів: інформаційні семінари, семінари з техніки 

пошуку роботи, тренінги, міні-ярмарки вакансій, презентації роботодавців, 

навчальних закладів, професій. 

21 липня 2017 р. у Луцькому міському центрі зайнятості відкрито 

Центр розвитку підприємництва, основною метою функціонування якого є 

мотивування людей до започаткування підприємницької діяльності; 

надання якісної інформаційно-консультаційної допомоги підприємцям; 

розвиток інформаційної культури підприємців та підвищення їх 

конкурентоспроможності. Для підприємців та осіб, які планують відкрити 

власний бізнес, проведено 80 індивідуальних консультацій, 52 заходи для 

705 осіб. 

Фахівцями Луцького міського центру зайнятості в 2017 р. 

проводилася профорієнтаційна робота з дітьми загиблих військових: 

проведено майстер-клас на тему «Вчимося писати писанки»; проведено 

захід «Година коду» для визначення схильності до програмування. 



 

З 2015 року за сприянням у працевлаштуванні до служби зайнятості 

м. Луцька звернулося 465 демобілізованих військовослужбовців, учасників 

АТО. Працевлаштовані за направленням центру зайнятості – 106 осіб, з 

них 19 – шляхом виплати одноразово допомоги по безробіттю для 

організації підприємницької діяльності (у 2015-2017 роках). Пройшли 

професійне навчання 42 демобілізовані військовослужбовці, 47– брали 

участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. 

Продовжує роботу Клуб учасників АТО та членів їх сімей. 

Проведено 19 заходів для 258 осіб (інформаційні семінари для 

військовослужбовців та учасників АТО, круглий стіл на тему: «Професійна 

адаптація та реалізація права на працю демобілізованим учасникам АТО», 

презентація ГО «Спілка воїнів АТО Волині» і т. п.). З березня 2014 року до 

Луцького міського центру зайнятості звернулося 372 особи, які вимушено 

перемістилися з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції. З них, 232 – набули статус 

безробітного, 167 – працевлаштовані за сприяння служби зайнятості, три 

особи отримали одноразово виплату допомоги по безробіттю для відкриття 

власної справи, 39 – приймали участь в роботах тимчасового характеру, 34 

– проходили професійне навчання. Станом на 1 січня 2018 р. на обліку 

перебувало 11 внутрішньо переміщених осіб. 

Аналіз виконання програми соціального захисту населення м. Луцька 

в 2017 р. 

З метою ефективної реалізації регіональної соціальної політики на 

місцевому рівні, в м. Луцьку протягом 2015-2017 рр. були прийняті і 

реалізовані наступні програми соціального захисту населення:  

1. Програма соціального захисту населення м. Луцька на 2016-2020 

рр.  

Загальний обсяг фінансування Програми – 161 220,1 тис. грн., 

основне джерело фінансування – місцевий бюджет Луцька (Додаток Г).  

2. Комплексна програма підтримки мобілізованих та демобілізованих 



 

військовослужбовців Збройних сил України, які брали участь в 

антитерористичній операції на Сході України, членів їх сімей, а також 

сімей загиблих (померлих),  військовослужбовців, які проживають в м. 

Луцьку та на території Прилуцької сільської ради Ківерцівського району 

на 2017 рік. 

3. Програма соціальних виплат у м. Луцьку на 2016-2017 рр. дітям 

військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, пропали 

безвісті або перебувають у полоні під час участі в АТО або померли 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих в зоні АТО. 

4. Програма забезпечення житлом на умовах співфінансування 

учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову 

службу по мобілізації для участі в проведенні АТО, а також членів сімей 

загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених 

категорій на 2017-2019 рр. 

5. Програма соціальної адаптації осіб з інвалідністю на 2017 р. 

В рамках виконання Програми соціального захисту населення м. 

Луцька на 2016-2020 рр., в 2017 р. проводились наступні виплати: 

одноразової грошової допомоги громадянам міста з нагоди державних і 

релігійних свят (129,9 тис. грн.); адресної грошової допомоги окремим 

категоріям громадян, а саме: учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 

і більше років, видатним та почесним громадянам міста, ветеранам ОУН-

УПА, вдові ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС, сім’ям загиблих воїнів в 

Афганістані, сім’ям загиблих учасників АТО, вдовам загиблих 

працівників Луцького міського відділу УМВС України у Волинській 

області всього на суму 911,8 тис. грн.; одноразової адресної допомоги 

мешканцям міста, які опинились в складних життєвих обставинах, на 

лікування, медико-соціальну реабілітацію, протезування, подолання 

наслідків пожежі, стихійного лиха, техногенних аварій та катастроф, 

вирішення соціально-побутових проблем і т. п. на суму 1 019,6 тис. грн. 

(Додаток Е). 



 

Протягом 2017 р. за призначенням державних соціальних допомог та 

житлових субсидій від громадян надійшло 25 055 звернень. 

Із бюджету міста, за надання послуг перевезення пільгових 

категорій громадян, Луцькому підприємству електротранспорту 

профінансовано 45 100 тис. грн. 

В рамках виконання програм соціального захисту населення м. 

Луцька, фактичний обсяг фінансування в 2017 р. склав 12 321,6 тис. грн., 

що становить лише 87,6% від запланованого обсягу фінансування (план на 

2017 р. – 14 058 тис. грн.)  (табл. 2.1). 

Зокрема, на виконання заходів Комплексної програми підтримки 

мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців Збройних Сил 

України, які брали участь в антитерористичній операції на Сході України, 

членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, 

які проживають в м. Луцьку та на території Прилуцької сільської ради 

Ківерцівського району на 2017 рік використано 2 034 тис. грн. коштів 

бюджету міста, або лише 73,5% від запланованого обсягу фінансування. 

Протягом 2017 р. виплачено 507 тис. грн. одноразової фінансової 

допомоги на вирішення соціально-побутових проблем для учасників 

антитерористичної операції. 

Відповідно до Програми соціальних виплат у м. Луцьку на 2016-

2017 роки дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які 

загинули, пропали безвісті або перебувають у полоні під час участі в 

антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, отриманих в зоні АТО, виплачено щомісячних допомог на суму 

402,5 тис. грн. (21 дитині із 17 сімей). 

Відповідно до Програми соціального захисту населення на 2016-

2020 роки на підтримку діяльності громадських об’єднань надано 

допомогу у сумі 691,1 тис. грн. (відшкодування коштів для проведення 

оплати за послуги опалення та енергоносії, водо/теплопостачання, 

проведення заходів соціального спрямування і т. п.). 



 

На Програму забезпечення житлом на умовах співфінансування 

учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову 

службу по мобілізації для участі у проведенні антитерористичної операції, 

а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти 

військовослужбовців зазначених категорій на 2017-2019 роки рішенням 

міської ради передбачено 9,5 млн. грн. на 2017 рік. У 2017 році для участі 

у даній Програмі рішенням виконавчого комітету затверджені суми 

співфінансування для 25 учасників (8,6 млн. грн.). 

В рамках Програми підтримки ініціатив жителів міста Луцька, для 

покращення інформаційної доступності та популяризації інформації про 

місто Луцьк у доступних форматах для людей з глибокими порушеннями 

зору реалізовано проект «Луцьк у долонях» (ініціатор – ВОВГО 

«Генерація успішної дії»).  

Протягом звітного періоду продовжувалась співпраця із Центром 

обліку бездомних осіб ВОБФ «Переображення» щодо надання соціальних 

послуг бездомним особам та звільненим з місць позбавлення волі. На базі 

Центру діють кімнати нічного перебування для вищевказаної категорії осіб 

на 12 ліжко-місць. Протягом 2017 р. виявлено 101 бездомну особу, надано 

сприяння у відновленні документів 19 особам. 

Підтримка сімей та молоді, захист прав дітей. 

У звітному періоді на обліку служби у справах дітей перебувало 

158 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, в тому числі: 

23 дитини, які самовільно залишали місце навчання та проживання, 

132 дитини, які виховувалися в сім’ях, у яких батьки або особи, що їх 

заміняють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, 3 дитини 

щодо яких здійснено насилля в сім’ї, 3 дитини-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, переміщені з тимчасово окупованої території 

або району проведення антитерористичної операції як такі, що опинилися 

в складних життєвих обставинах. 



 

Оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення 

13 неповнолітнім дітям. На протязі року проведено 50 рейдів на вулицях 

міста, в ході яких виявлено 50 дітей, з яких 44 влаштовані у Притулок для 

дітей служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації, 6 – в 

заклади охорони здоров’я.  

У 2017 році на первинному обліку у службі у справах дітей 

перебувало 160 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з них: дітей-сиріт – 57, дітей позбавлених батьківського 

піклування – 103. Протягом звітного періоду видано 198 посвідчень 

батьків з багатодітної сім’ї та 524 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, 

відзначено почесним званням України «Мати-героїня» 4 лучанки. 

Організовано та підтримано 16 акцій та заходів сімейного 

спрямування, серед яких: міський фестиваль «Тато, мама, я – спортивна 

сім’я», Фестиваль сім’ї, проект «Мамаджайзер», підтримка ГО «Лайф-

центр» тощо. 

Дітям з сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо 

переміщених осіб постійно надавалася допомога з урахуванням визначених 

потреб. Діяв табір психологічної допомоги та розвитку дітей учасників 

АТО (ГО «Інститут волонтерства та громадської співпраці»), надано 

підтримку для проведення зимового денного табору «Зимовий настрій» 

для дітей Героїв АТО. 

16 дітей пільгових категорій були направлені на оздоровлення в 

УДЦ «Молода Гвардія» та 13 дітей до МДЦ «Артек» (Пуща Озерна). 

Проведено тендерну закупівлю 75 путівок для дітей пільгових категорій у 

ПЗОВ «Світанок» (Ківерцівський р-н, с. Дачне). На зазначену мету 

використано коштів у сумі 300 тис. грн., з яких 150 тис. грн. кошти обласного 

бюджету, ще 150 тис. грн. кошти міського бюджету. 

На протязі року надано фінансову підтримку у сумі 102,1 тис. грн. для 

участі вихованців ГО «Янголята» у Фестивалі театральних колективів 

дітей та молоді з інвалідністю «Червоноград скликає друзів», а також 



 

вихованцям ВОГО «Даун-синдром» для змагання з футболу серед людей з 

вадами інтелектуального розвитку у м. Кременчук та на перевезення на 

відпочинок вихованців ВОГО «Даун-синдром» до м. Одеса, м. Львів та м. 

Житомир. 

Постійно велася робота щодо сприяння громадським організаціям, 

іншим об’єднанням громадян, фізичним особам у реалізації ними власних 

соціально значущих ініціатив і проектів у сфері соціальної роботи з сім’ями, 

дітьми та молоддю, а саме: 

- підтримка ініціатив патріотичного спрямування – 8 заходів (в т. ч. 

підтримка заходів до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, Дня Соборності 

України, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня Захисника України, змагання 

«Доброволець-2017» та «Звитяга – 2017», апробаційне навчання для дівчат 

«Астероїд В-612», фестиваль українського духу «Бандерштат 2017»); 

- підтримка 13 заходів ПЛАСТу приурочених до свят та важливих 

подій у м. Луцьку (великодні забави, сімейні заходи, новорічно-різдвяні 

майстер класи, дитячі заходи, патріотичні заходи); 

- благодійні акції у кількості 10 заходів (серед них підтримка 

щорічних благодійних акцій БФ «Серце до серця» та «Чужих дітей не 

буває», благодійна імпреза «Я хочу бачити життя», благодійний забіг 

«Біжу заради життя дітей», благодійний забіг Святих Миколаїв та ін.); 

- проведено близько 80 акцій та заходів (серед них найважливіші: 

День кар’єри «PROFIT DAY», День Європи, підтримка фестивалю 

аматорських театрів «Мандрівний вішак», конкурс «Кращий студент 2017», 

«Молодь за здоровий спосіб життя», підтримка тренінгу «Молодіжний 

працівник» та ін.). 

До Новорічних та Різдвяних свят підтримано 15 акцій та заходів 

(серед них щорічна благодійна акція «Чужих дітей не буває», новорічно-

різдвяні майстер-класи, фестиваль «Територія дитячих мрій» і т. п.). 

У напрямку Соціальної підтримка сім’ї, дітей та молоді, у 2017 році 

соціальною роботою охоплено 2 405 сімей, що потребують особливої 



 

соціальної підтримки, в яких виховується 3 137 дітей, з яких 105 сімей 

внутрішньо переміщених осіб, в них – 147 дітей. 

Протягом звітного періоду створено 1 прийомну сім’ю, у якій 

виховується 1 дитина. Загалом під соціальним супроводженням 

управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебувало 5 

прийомних сімей, на вихованні яких 9 прийомних дітей-сиріт 

(1 повнолітній) та позбавлених батьківського піклування, 1 дитячий 

будинок сімейного типу, в якому виховується 8 дітей-вихованців. 

Всеукраїнською благодійною організацією «Український фонд 

«Благополуччя дітей» було реалізовано проект «Програми 15», який 

спрямований на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються у луцьких опікунських, прийомних сім’ях, 

дитячому будинку сімейного типу. Основною метою Програми було 

ефективне втручання в процес виховання дитини, налагодження сімейних 

відносин шляхом проведення циклу одночасних занять однакової 

тематики з групами дітей (окремо хлопці та дівчата), їх значимих 

дорослих, які замінюють їм матерів та батьків. Загалом проектом 

охоплено 84 особи. 

До дня св. Миколая реалізовано соціальний проект «Частинка 

добра». Учасниками проекту стали 15 дітей-сиріт та дітей, які позбавлені 

батьківського піклування підлітково-юнацького віку, що навчаються у 

випускних класах, а також їх майбутні наставники – політики і 

бізнесмени, юристи, нотаріуси, журналісти. Проект був спрямований на 

допомогу дітям особливої долі, формуванню у них позитивного світогляду 

та досягнення професійного особистого успіху. 

Посилена увага та підтримка надавалась сім’ям учасників АТО. В 

рамках співпраці з Волинським обласним благодійним фондом «Дитяча 

місія. Україна», мережею піцерій «Дядя Pizza», благодійним фондом 

Петра Нестерука «Дізар» та ГО «Квітка Полісся» проведено 21 благодійну 

акцію з вручення продуктових наборів для 1 466 сімей учасників АТО. У 



 

літній період на запрошення організації UKRАINE-HILFE 8 дітей з сімей 

АТО відпочивали у м. Мюстер (Німеччина), в Литві літній табір відвідало 

18 дітей. 

Завдяки тісній співпраці з благодійними організаціями оздоровилася 

та відпочила 41 дитина з сімей, які потребують особливої соціальної 

підтримки. 

Через Кабінет екстреної допомоги завдяки співпраці з Волинським 

обласним фондом «Дитяча місія. Україна» 986 сімей отримали 

матеріальну допомогу (одяг, взуття, предмети побуту, засоби особистої 

гігієни та ін.). 

При здійсненні соціальної роботи у 2017 році організовано та 

проведено 235 соціально-профілактичних та благодійних заходів, якими 

охоплено 15 262 особи. 

 На 2018 р. першочерговими завданнями та заходами соціально-

економічного розвитку міста Луцька в сфері соціальної політики 

визначено реалізацію наступних проектів: 

- створення Центру інтегрованих соціальних послуг в Луцьку для 

зручності отримання соціальних послуг та швидкого вирішення проблем 

громадян; 

- реалізація проекту «Соціальна реабілітація неповносправних осіб 

через створення умов та навчання спеціалістів з каністерапії в 

транскордонному регіоні» за Програмою територіальної співпраці 

Білорусь-Україна. 

Програма соціального захисту населення м. Луцька на 2016-2020  рр. 

Соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину 

гарантований Конституцією України.  

Достатній рівень життя, що забезпечує свободу від бідності, є 

невід’ємним правом людини. Це право закріплене з 1948 року Загальною 

декларацією прав людини, Міжнародним пактом про економічні, соціальні 

і культурні права, Конвенцією про ліквідацію усіх форм расової 



 

дискримінації, Конвенцією про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо 

жінок, Конвенцією про права дитини та іншими міжнародними 

документами.   

Соціальний захист населення регіону є сьогодні основним завданням 

регіональної соціальної політики, яка ставить за мету забезпечення прав і 

гарантій людини стосовно рівня і якості життя. Об’єкти соціального 

захисту – це особа, сім’я, їхній добробут.  

Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі 

розвитку України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють 

необхідність охоплення соціальним захистом усього населення, а не лише 

його окремих категорій, оскільки кожна людина на різних етапах свого 

життя стикається з різними соціальними, економічними, політичними, 

правовими, екологічними, виробничими та іншими соціальними ризиками, 

які вона часто не може подолати самостійно. 

З метою відновлення соціальної справедливості необхідно 

підвищити соціальні стандарти та гарантії для підтримки людей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, та створити умови для того, 

щоб кожна людина могла самостійно формувати стабільні, благополучні 

соціальні позиції для себе і своєї сім’ї.  

Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення 

цін на продукти харчування, медикаменти при одночасному зменшенні 

реального доходу сімей стали причиною скрутного матеріального 

становища багатьох мешканців міста, наслідки яких вони не можуть 

подолати самостійно.  

Вжиті державою заходи щодо підвищення соціального забезпечення 

окремих категорій населення не покривають додаткових витрат, необхідних 

для життєдіяльності громадян. 

Впродовж останніх років в місті зроблено конкретні кроки щодо 

стабілізації рівня життя, спрямовані на посилення адресної матеріальної 

підтримки малозабезпечених лучан за рахунок можливостей місцевого 



 

самоврядування та у співпраці з громадськістю. 

Враховуючи сучасні соціально-економічні умови, необхідно зберегти 

ті пріоритетні напрямки соціального захисту населення, які дозволяють 

приділити більше уваги та підтримувати життєдіяльність соціально 

вразливих мешканців міста. 

Зазначені факти свідчать про необхідність продовження практики 

реалізації стратегії діяльності у сфері соціального захисту та соціального 

обслуговування, виходячи зі стратегічних напрямів розвитку країни 

взагалі, в рамках міської цільової програми. 

Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам 

місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних 

гарантій, фінансування соціальних послуг та розробки програм 

соціального захисту окремих категорій населення, департаментом 

соціальної політики Луцької міської ради розроблено Програму 

соціального захисту населення міста на 2016-2020 рр., яка об'єднує в собі 

діючі та нові місцеві соціальні гарантії для соціально вразливих верств 

населення міста Луцька (табл. 2.2). 

Програма розроблена на основі результатів аналізу законодавства 

України в соціальній сфері, досвіду реалізації попередніх міських 

соціальних програм, рішень Луцької міської ради та виконавчого комітету 

Луцької міської ради, а також пропозицій виконавчих органів Луцької 

міської ради, громадських організацій, діяльність яких спрямована на 

підвищення соціального захисту населення.  

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення 

цільових коштів, виходячи з фінансових можливостей бюджету міста, 

залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.  

З метою проведення аналізу стану реалізації Програми здійснюва-

тиметься щоквартальний моніторинг виконання передбачених заходів. 

Законодавчі підстави для виконання Програми: закони України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», «Про 



 

державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», «Про жертви 

нацистських переслідувань», «Про соціальний захист дітей війни», «Про 

основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Бюджетний 

кодекс України. 

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма. 

Основними проблемами в соціальній сфері м. Луцька є: 

- недостатні обсяги державних соціальних гарантій для забезпечення 

соціального захисту окремих категорій населення; 

- недостатність фінансування заходів соціального захисту населення; 

- монополія державних та комунальних установ в частині надання 

соціальних послуг. 

Згідно із даними Єдиного державного автоматизованого реєстру 

пільговиків на сьогодні в місті Луцьку нараховується 51,3 тис. пільговиків, 

з них:  

- ветеранів  війни – 7,5 тис. чол., з них: 738 інвалідів війни; 1,7  

тис.чол. учасників бойових дій; 

- ветеранів праці – 18,2 тис. чол.;  

- постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5,4 тис. 

чол.;  

- ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ – 2,2 тис. 

чол.; 

- реабілітованих громадян – 0,1 тис. чол.; 

- дітей  війни – 13,6 тис. чол.; 

- інвалідів (крім інвалідів війни) – 11,1 тис. чол.;  

- в т.ч.: дітей-інвалідів – 1,0 тис. осіб,  



 

- інвалідів зору 1 групи – 169 чол.; 2 групи – 247 чол.; 

- 1255 багатодітних сімей (1563 дітей); 

На обліку в територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Луцька перебуває 4 039 чол. з числа   

одиноких непрацездатних громадян, серед  них  1337 чол. – інвалідів, 907 

ветеранів війни, ліжковохворих – 178 чол., 300 осіб – п'ятої групи рухової 

активності.  

Залишається актуальною в місті проблема бездомності.  З 2009 р. за 

підтримки Луцької міської ради діє Центр обліку бездомних осіб 

Волинського обласного благодійного фонду «Переображення», який надає 

такі соціальні послуги: юридичні консультації, реєстрація переважного 

місця перебування, відновлення документів, надання нічлігу в осінньо-

зимовий період, гаряче харчування, санітарно-гігієнічні послуги, одяг та 

взуття, направлення в центри ресоціалізації для алко- та наркозалежних. 

Так, до Центру обліку бездомних осіб у м. Луцьку з часу його утворення (з 

2009 року) звернулось за допомогою 423 бездомних осіб. На обліку в 

Центрі перебуває 256 бездомних.  

З грудня 2013 року при Центрі обліку бездомних осіб ВОБФ 

«Переображення» діють кімнати нічного перебування для бездомних на 12 

ліжко-місць. 

Волинським обласним благодійним фондом «Переображення» також 

надається допомога внутрішньо переміщеним особам з Автономної 

Республіки Крим, Луганської та Донецької областей, зокрема: надано 

притулок за адресою фонду 21 особі. 

В умовах проведення в східних регіонах України антитерористичної 

операції є необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій 

учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей 

загиблих  учасників антитерористичної операції. 

Збільшується кількість звернень громадян, які гостро потребують 

окремих видів соціальних послуг, передусім адресної грошової допомоги 



 

на лікування, медико-соціальну реабілітацію, протезування, а також на 

прожиття, придбання продуктів харчування, одягу, ліків тощо.       

З метою забезпечення добробуту, покращення соціального 

самопочуття людини, розроблено додаткові заходи щодо надання різних 

видів соціальної допомоги. Через соціальну допомогу виконується 

реабілітаційна функція, що полягає в тому, щоб допомогти людям, які 

потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитися 

на узбіччі суспільства.   

Зміст соціального захисту, його форми і методи є адресними, 

індивідуальними, адже одна людина може потребувати матеріальної 

допомоги як першої умови виживання, інша – соціального обслуговування, 

стороннього догляду, моральної підтримки тощо. Саме тому заходи 

Програми поширюються на всі категорії населення міста, які опинились у 

складних життєвих обставинах.  

Основними принципами надання соціальних послуг та соціальної 

допомоги визначено: адресність, індивідуальний підхід, доступність, 

відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання 

соціальних послуг, гуманність, комплексність, максимальна ефективність 

використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами, що 

надають соціальні послуги, законність, соціальну справедливість, 

конфіденційність, дотримання стандартів якості та відповідальність за 

дотримання етичних і правових норм суб’єктами, що надають соціальні 

послуги. 

Проблеми інвалідності пов’язані з наявністю чисельних соціальних 

та фізичних бар’єрів, які не дозволяють особам з обмеженими фізичними 

можливостями активно включатись до життя суспільства й повноцінно 

брати участь у ньому. Для полегшення життя інвалідів необхідно 

пристосовувати будинки та споруди житлового і громадського 

призначення, об'єкти вулично-дорожньої та транспортної інфраструктур до 

потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.  



 

На території м. Луцька діє понад двадцять об'єднань громадян, 

діяльність яких має соціальне спрямування, членами яких є тисячі 

громадян. 

Більшість об'єднань громадян складають незахищені категорії 

населення, які потребують зовнішньої підтримки, у тому числі й від 

органів місцевого самоврядування. 

Це сприятиме налагодженню тісної співпраці органів місцевого 

самоврядування зі складовими соціальної інфраструктури територіальної 

громади, більш ефективному використанню бюджетних коштів, 

спрямованих на розв'язання визначених проблем, та активному залученню 

додаткових небюджетних ресурсів виконавцями соціальних проектів. 

Мета програми полягає у: 

- забезпеченні додаткових до встановлених законодавством гарантій 

щодо соціального захисту окремих категорій мешканців міста Луцька; 

- впорядкуванні системи надання муніципальних допомог, пільг та 

компенсацій; 

-  створенні фінансових, організаційно-правових механізмів для 

досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя незахищених 

верств за рахунок можливостей місцевого самоврядування та у співпраці з 

громадськістю. 

Основні завдання Програми: 

- забезпечення реалізації механізму надання соціальних послуг та 

соціальної допомоги за принципами адресності, індивідуального підходу, 

доступності, відкритості та добровільності; 

- забезпечення ефективної координації діяльності суб'єктів 

соціального спрямування у наданні соціальних послуг мешканцям міста, в 

тому числі шляхом співробітництва та партнерства з громадськими 

об'єднаннями; 



 

- сприяння соціальній реабілітації осіб з обмеженими фізичними 

можливостями шляхом створення безперешкодного доступу до об’єктів 

інфраструктури міста. 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки 

виконання Програми. 

Ухвалення Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних 

проблем мешканців міста, оскільки застосовує до їх вирішення принципи 

системності та адресності, координує взаємодію виконавчих органів 

міської ради, об’єднань громадян та безпосередньо громадськості. Окрім 

того використання програмного фінансування заходів Програми 

забезпечує прозорість бюджетного процесу в соціальній сфері міста. 

Одним з основних шляхів поліпшення соціальної ситуації в місті є 

відповідне формування соціальної політики міста.  

Продовжуватиметься надання адресної грошової допомоги для 

підтримки та покращення матеріального стану окремих груп населення 

міста: учасникам бойових дій віком 90 і більше років,  ветеранам ОУН-

УПА, сім’ям загиблих воїнів в Афганістані; видатним громадянам міста за 

вагомий внесок у розвиток міста; почесним громадянам міста при 

досягненні пенсійного віку; вдовам трагічно загиблих ліквідаторів 

наслідків аварії на четвертому енергоблоці ЧАЕС; вдовам загиблих 

працівників Луцького міського відділу УМВС України у Волинській 

області. Запроваджено надання нових адресних допомог сім'ям при 

народженні трійні (або більшої кількості дітей) та вдовам загиблих 

(померлих) учасників антитерористичної операції на сході України.  

Виплачуватиметься одноразова грошова допомога мешканцям міста 

з нагоди державних і релігійних свят, визначних та пам'ятних дат, а також 

мешканцям міста, яким виповнилось 100 і більше років. 

Надаватиметься одноразова адресна грошова допомога мешканцям 

міста, які опинились в складних життєвих обставинах на: 

- лікування, медико-соціальну реабілітацію, протезування; 



 

- подолання наслідків пожежі, стихійного лиха, екологічних, 

техногенних аварій та катастроф; 

- вирішення соціально-побутових проблем. 

Виплачуватиметься адресна грошова допомога хворим громадянам 

пільгових категорій на придбання ліків за пільговими рецептами. 

Продовжиться виплата допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати 

померлого та компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються 

соціальними службами). 

Заходами Програми також передбачено організовувати вітання з 

виплатою одноразової грошової допомоги керівникам та активістам 

громадських організацій з нагоди ювілейних дат та річниць.  

Надаватиметься пільга на оплату житлово-комунальних послуг 

окремим категоріям громадян, перелік яких затверджується рішенням 

виконавчого комітету (інваліди по зору І, ІІ групи; члени сімей загиблих 

воїнів-інтернаціоналістів в Афганістані; вдова чоловіка, який загинув, 

рятуючи людей від пожежі в тролейбусі, члени сімей загиблих (померлих) 

під час проведення антитерористичної операції, батьки Героїв України, які 

загинули під час Революції гідності, вдови Героїв Радянського Союзу). 

Передбачені також заходи, що спрямовані на піклування про 

здоров’я, довголіття та добробут людей похилого віку, а саме: 

- сприяння активному довголіттю літніх людей (шляхом надання 

психологічної і соціальної підтримки, сприяння їх діловій активності, 

сприяння громадській активності людей похилого віку, участі у створенні 

та діяльності об’єднань громадян, сприяння залученню громадян похилого 

віку до творчості, спілкування, духовного розвитку, взаємодопомоги та ін.); 



 

- надання гарячого харчування для громадян, які обслуговуються 

територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) м. Луцька; 

- організація урочистостей та концертів з нагоди відзначення 

державних та релігійних свят для громадян, які обслуговуються 

територіальним центром соціального обслуговування. 

Програмою передбачено фінансування громадських організацій 

соціального спрямування шляхом підтримки їх статутної діяльності, 

надання підтримки для проведення заходів соціального спрямування. 

В рамках заходів Програми продовжуватиметься фінансування 

діяльності Центру обліку бездомних осіб Волинського обласного 

благодійного фонду «Переображення» щодо надання соціальних послуг 

бездомним особам (облік, реєстрація, реінтеграція бездомних осіб тощо).  

Також продовжуватиметься відшкодування витрат за послуги водо- 

та теплопостачання Луцького учбово-виробничого підприємства УТОС. 

Заходами Програми передбачено забезпечувати надання послуг з 

перевезення спеціалізованим автомобілем територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька осіб з 

обмеженими фізичними можливостями до установ та організацій міста. 

Враховуючи вищенаведене, визначені такі пріоритетні напрямки 

Програми:  

1. Сталий розвиток системи надання соціальних послуг в місті через 

забезпечення адресного надання місцевих соціальних гарантій, їх 

урізноманітнення, поступове зростання якості, з урахуванням 

встановлених державних соціальних стандартів. 

2. Піклування про здоров’я, активне довголіття та добробут людей 

похилого віку. 

3. Налагодження ефективної співпраці з громадськими організаціями 

щодо надання якісних соціальних послуг мешканцям міста, що потребують 

підтримки. 



 

4. Сприяння забезпеченню безперешкодного доступу маломобільних 

груп населення до об’єктів інфраструктури міста. 

Фінансування заходів на виконання Програми здійснюватиметься за 

рахунок коштів міського бюджету із залученням інших джерел 

фінансування, не заборонених законодавством. 

Щороку при формуванні бюджету будуть передбачатись цільові 

кошти, виходячи із фінансових можливостей, для забезпечення виконання 

заходів Програми соціального захисту населення міста на 2016-2020 рр. 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається також 

залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги. 

Початок дії Програми: з 01 січня  2016 р., закінчення дії Програми: 

до 31 грудня 2020 р. 

Очікувані результати. Загальна чисельність мешканців, які будуть 

охоплені Програмою протягом 2016-2020 рр. – 30 тис. чол., середній обсяг 

фінансування – 2 004,6 грн. на одну особу  (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Результативні показники Програми соціального захисту населення  

м. Луцьк на 2016-2020 рр. 

Назва показника 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
Разом  

2016-2020 

рр. 

Показник продукту:  
кількість людей, 

задіяних Програмою, 

тис. чол. 

5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 30,0 

Показник ефективності: 

середній обсяг 

фінансування на одну 

особу, грн. 

1629 1828 2001 2167 2 398 2 004,6 

 

Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримати понад 

9 тисячам соціально незахищених громадян міста різних видів додаткових 

соціальних послуг та допомоги, що дозволить пом’якшити соціальну 



 

напругу, пов'язану з негативним впливом фінансово-економічної кризи і 

відчути реальну допомогу з боку місцевої влади. 

Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета – 

покращення добробуту та якості життя мешканців міста.  

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ В ПРОГРАМАХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ  

3.1.  Заходи з забезпечення  організаційного механізму державного 

регулювання   соціального захисту населення  

 

 

Моніторинг цільових показників розвитку організаційного механізму 

державного регулювання соціального захисту населення дозволяє органам 

соціального захисту населення оперативно фіксувати зміни в соціальному 

положенні різних категорій громадян на рівні регіону. Це забезпечить 

можливість такого ж оперативного коригування регіональної соціальної 

політики. І якщо раніше система моніторингу була бажаним елементом 

системи державного регулювання соціального захисту на регіональному 

рівні, то після набуття чинності закону система моніторингу — обов'язкова 

умова реалізації соціального захисту.  

Сенс і значення більшості соціальних технологій - знаходиться в 

оптимізації управлінського процесу, виключенні з нього тих видів 

діяльності, які не є необхідними для отримання передбачуваного 

соціального результату. 

Соціальна технологія за своїм змістом відрізняється наявністю 

алгоритмізованих, стандартизованих засобів і процедурних прийомів 

формування і реалізації соціальних, програм, соціо - технічних проектів. 

Структура соціальної технології характеризується наявністю заданого 

алгоритму, стандарту діяльності, послідовності операцій, змісту і логіки 

рішення конкретної задачі. [148] 

У застосуванні до потреб соціальної сфери і соціального захисту 

населення в якості інформаційно-соціальної моделі пропонується 



 

моніторингове спостереження соціального простору, та соціальними 

технологіями, що обумовлено наступними аргументами: 

1. Системна криза в суспільстві вимагає комплексного підходу до 

аналізу його причин і мобілізації зусиль для забезпечення соціальної 

безпеки населення, тобто такого стану усієї сукупності чинників 

життєзабезпечення і відтворення соціальних суб'єктів, яке на мінімальних 

рівнях надійно гарантувало б виживання і стабілізацію суспільства. 

Технологія моніторингу покликана жорстко відстежувати: які соціальні 

групи, сім'ї виявляються нижче цього ( законодавчо затвердженого) рівня, 

яким з них потрібна екстрена допомога. Таким чином реалізується 

найважливіша функція соціальної сфери - захисна. 

2. Іншим найважливішим напрямом діяльності органів 

управління є прогнозування тенденцій розвитку соціальних стосунків і 

процесів в суспільстві і розробка на цій основі науково - обґрунтованих 

програм соціального захисту населення і розвитку потенціалу соціальної 

сфери. 

3. Соціальна поведінка людини, а тим більше - групи, обумовлені 

безліччю об'єктивних і суб'єктивних чинників і передумов, інтегрованих 

між собою і пов'язаних з конкретними внутрішніми потребами і цілями 

діяльності. Соціальний моніторинг має важливу перевагу: він  органічно 

зв'язує об'єктивні і суб'єктивні характеристики поведінки суб'єкта, що 

дозволяє забезпечувати найбільш цілісне відображення усієї сукупності 

чинників, що обумовлюють поведінку усіх взаємодіючих суб'єктів. 

4. Як інформаційна база соціального моніторингу 

використовуються різні види інформації: матеріали соціальної статистики, 

дані соціального паспорта регіону, оперативних бюджетних обстежень 

сімей і інші джерела інформації. Створена система первинних показників 

базується на прийнятих і затверджених в якості звітних в системі 

Держкомстату даних, аналітичних - обчислюються по науково 

обґрунтованих і офіційних методиках тих відомств, які здійснюю контроль 



 

початкових даних. Створення таких банків інформації вимагає інтереси 

державного регулювання  системою соціального захисту населення [142, 

c.116]. 

Моніторинг як метод наукового пізнання є сукупністю аналітичних 

прийомів і процедур, що забезпечують регулярне спостереження, фіксацію 

і дослідження строго обмеженого стандартного набору соціальних 

показників з подальшим їх аналізом і оцінкою на основі 

загальноприйнятих критеріїв і нормативів. Це забезпечує динамічне 

спостереження соціальних процесів, їх діагностику і прогнозування. [ 70 ] 

Пропонований соціальний моніторинг орієнтований на 

систематичний аналіз і прогнозування процесів соціального захисту 

населення на різних структурних рівнях функціонування державних 

органів управління цими процесами як єдиною цілісною системою. 

Соціальні процеси як предметне поле моніторингового нагляду 

можуть бути представлені у формі динамічно функціонуючої сукупності 

соціальних стосунків, що виникають, між взаємодією суб'єктами. У ряді 

цих стосунків можуть бути виділені наступні їх види: 

- трудові стосунки, які виникають між працівниками і соціально-

професійними групами у рамках спільної виробничої діяльності; 

- соціально-економічні стосунки, що розгортаються в 

суспільстві і трудових колективах між індивідами і групами з приводу 

привласнення засобів і результатів спільної виробничої діяльності; 

- соціально-виробничі відношення  між групами і індивідами в 

соціальній сфері з приводу диференціації соціальних статусів і 

відмінностей в рівні і якості життя, структури сімейних доходів і 

бюджетів, способу життя; 

- соціально-політичні стосунки, що протікають між індивідами і 

групами у зв'язку з їх суспільно-політичним статусом, приналежностю до 

владних структур і суспільно-політичних рухів, партій, організацій; 



 

- культурно-духовні стосунки, що виникають між індивідами і 

групами у сфері духовних цінностей, інформаційних потреб, культурно-

естетичних перевагах, досугової діяльності; 

- соціально-психологічні стани і стосунки — емоційно 

забарвлені стосунки індивідів і груп під впливом їх настроїв, переживань, 

спрямувань; 

- соціально-управлінські стосунки, які виникають між 

індивідами з приводу використання влади в інтересах регуляції взаємодії 

суб'єктів, а також відношення керівництва і підпорядкування, субординації 

і координації, авторитету і лідерства, виконавською дисципліни, 

вироблення, прийняття і реалізації заходів адміністративної дії в процесах 

спільної трудової діяльності і побуту [146, c. 309]. 

Структурно-функціональна схема моніторингу, відбиваючи і 

фіксуючи названі вище соціальні процеси у рамках регіону, є системою 

відносно самостійних інформаційних блоків, що утворюють сім основних 

підсистем соціальних показників. 

У концептуальному плані уся система соціальних показників 

моніторингу повинна спиратися на генеральний критерій соціальної 

безпеки населення і його гарантованого захисту. 

Соціальною безпека — цей такий стан усієї сукупності чинників 

життєзабезпечення і відтворення соціальних суб'єктів, що створює 

громадську цілісність, яке хоч би на мінімальних рівнях, надійно гарантує 

виживання і стабілізацію суспільства, використовує необхідні передумови 

існування, розвитку, відтворення усієї сукупності соціальних, суб'єктів 

суспільства як динамічно функціонуючої цілісності. 

Серед цих чинників найважливішими є такі як: зайнятість населення, 

соціально прийнятний рівень і якість життя, підтримка здоров'я і так далі. 

Відповідно до такої цільової установки моніторинг повинен 

забезпечити рішення наступних функціональних завдань : 



 

- інтеграція даних соціальної статистики, бюджетних обстежень 

сімей, опитувань населення, моніторингових спостережень в комплексних 

стандартних показниках, що динамічно відбивають як об'єктивну сторону 

соціальної захищеності ( зайнятість, рівень і якість життя,  майновий 

статус і так далі), так і суб'єктивну ( соціальне самопочуття,  тривожність, 

напруженість, толерантність і так далі); 

регулярний огляд, аналіз, прогнозування процесів соціального 

захисту населення в заданому соціальному просторі (місто, район, регіон). 

Завдання моніторингу цільових показників розвитку соціального 

захисту населення на рівні регіону включають наступні: 

- організація спостереження за цільовими показниками в період 

дії програми; 

- отримання достовірної і об'єктивної інформації про кількісні і 

якісні показники цільової програми; 

- об'єднання різних інформаційних джерел про цільові 

показники; 

- оцінка кількісних і якісних показників у ході дії  програми; 

- оцінка ефективності і результативності досягнення цілей і 

виявлення нових проблем стратегічного характеру; 

- аналіз отриманої інформації, формування інформаційної бази 

для виявлення причин зміни соціальних процесів в регіоні; 

- забезпечення в установленому порядку органів соціального 

захисту інформацією. 

Організаційний механізм державного регулювання з  моніторингу 

цільових показників розвитку соціального захисту населення на рівні 

регіону - комплекс заходів, спрямований на узагальнення і систематизацію 

інформаційних даних про кількісні і якісні показники, необхідні для оцінки 

і аналізу ефективності і результативності цільових програм [.47]. 

Сьогодні органи місцевого самоврядування грають значну роль 

практично в усіх питаннях соціального захисту. Вони несуть основну 



 

відповідальність за надання пільг, передбачених державним 

законодавством, житлових субсидій і місцевих грошових виплат. 

Виключення включають декілька видів допомоги, що безпосередньо 

надаються органами; дитячі виплати (у одних випадках вони надаються 

через муніципальні органи соціального захисту, а в інших - органами 

соціального захисту суб'єкта), а також ряд регіональних виплат. Тому 

запропоновані заходи дозволять модернізувати існуючу регіональну 

систему соціального захисту населення з метою підвищення її 

ефективності. 

Таким чином, при гнучкій системі організаційного механізму 

державного регулювання у виконавців має бути єдине і чітке стратегічне 

бачення загальної діяльності, що дозволить їм чіткіше і цілеспрямовано 

виконувати свої функції. Делегування повноважень з виконання поточних 

завдань виконавцям розширює  їх самостійність і підвищує особисту 

відповідальність, зменшує формалізацію в реалізації управлінських рішень 

і удосконалює внутрішньо-організаційний контроль. 

В процесі зміни діючої структури потрібне притримуватися 

наступних принципів формування раціональною організаційно - 

функціональної структури відділів соціального захисту населення на рівні 

регіону[14]: 

- повнота відповідальності органів соціального захисту за 

досягнення поставлених цілей; 

- здатність організаційної структури відбивати зміст діяльності 

органу соціального захисту за допомогою основних елементів управління : 

цілі, принципи, методи, функції, етапи і стадії прийняття і реалізації 

рішення; 

- комплексність виконання (взаємозв'язана) усіх функцій 

управління, що відносяться до рішення кожної поставленої задачі, як по 

вертикалі, так і по горизонталі взаємодії; 



 

- найбільш ефективне розділення і кооперація праці між 

ланками і рівнями організаційної структури з точки зору мінімізації 

дублювання виконуваних функцій; 

- концентрація прав і відповідальності при рішенні кожної 

конкретної задачі з управління фінансовими коштами за рахунок 

раціонального перерозподілу компетенції на кожному рівні управління по 

горизонталі і делегування повноважень по вертикалі. Відмітимо, що кожен 

підрозділ органів соціального захисту відповідальний за реалізацію 

окремих функцій. Необхідно дотримуватися відносної рівномірності 

навантажень на кожен підрозділ, простоти принципів і правил, що 

регулюють взаємозв'язки, як усередині підрозділу, так зв'язки і з іншими; 

- мінімум східців ієрархічної структури відділів соціального 

захисту. Повноваження на вирішення питань слід надати тому підрозділу, 

який має інформацію, необхідну для правильного і повного вирішення. 

Відомо, що кожна ланка управління має бути наділена реальними правами 

на рішення групи питань. Наявність  в структурі відділів соціального 

захисту перешкоджає цьому, оскільки на кожен підрозділ відділу 

соціального захисту доводиться все менше прав і тому воно не може 

ефективно функціонувати; 

- гнучкість структури відділів соціального захисту, здатність їх 

реагувати на зміну соціально-економічних і організаційно- технічних умов 

і своєчасно реорганізуватися; 

- мінімум часу проходження рішень, наказів, розпоряджень з 

питань управління від найвищих органів до безпосередніх ис-полнителей і 

назад. 

Вдосконалення соціального захисту населення на рівні регіону, 

припускає впровадження ринкових механізмів у сферу соціальної 

допомоги. 

Громадські організації, що займаються соціальним обслуговуванням, 

як правило, з'являються як ініціативні групи громадян, які об’єдналися  



 

загальною проблемою, яку вони намагаються вирішити своїми власними 

силами і методами, на реалізацію яких вони шукають спонсорські засоби 

або використовують волонтерський ресурс. У пошуку спонсорських 

засобів громадські організації активно беруть участь в грантових 

конкурсах, які організовують зарубіжні і українські фонди, а останніми 

роками і місцеві і регіональні адміністрації. 

Згідно з умовами грантової технології організатори конкурсу 

заявляють деяку соціальну проблему з тієї або іншої міри деталізації, а 

конкретні програми за рішенням цієї проблеми представляються 

учасниками конкурсу в конкурсній заявці. Ці гранти частенько стають 

стійким джерелом фінансових ресурсів для діяльності організацій. Більше 

того, деякі громадські організації попросту відмовляються від участі в 

конкурсах замовлення на соціальне обслуговування тільки тому, що не 

хочуть виконувати «нав'язане» їм замовлення, яке, слід визнати, може бути 

дуже нереалістичним [10]. 

  

 

3.2.  Удосконалення системи соціальних пільг як один із 

основних напрямів правового механізму державного регулювання 

соціального захисту населення 

 

 

Державне регулювання надання пільг здійснюється за допомогою 

законодавства, яке було сформовано на початку 90-х рр. ХХ ст. із метою 

захисту населення від економічної нестабільності та спрямовано на 

реалізацію конституційного права кожного громадянина на забезпечення 

достатнього життєвого рівня. Однак безсистемно нагромаджені пільги, 

яких на сьогодні, за даними каталогу пільг [50, с. 114-213], розробленого 

Центром громадської адвокатури, налічується понад 610 видів, не тільки 

часто не вирішують проблеми соціального захисту, а й створюють 



 

суспільне напруження та несправедливість. Як наслідок, майже третина 

Державного бюджету України витрачається в різних формах на ці потреби. 

Це відбувається тому, що чинна система пільг не забезпечує надання 

допомоги справді бідним верствам населення, а сприяє помітному 

збільшенню доходів заможних верств, зростанню економічної нерівності в 

суспільстві, наголошено в “Стратегії подолання бідності” [114]. 

Актуальність наукових досліджень цієї проблеми підтверджується і 

розглядом справ Конституційним Судом України щодо пільг, компенсацій 

і гарантій, а також прийнятою вже вдруге Стратегією упорядкування 

системи надання пільг окремим категоріям громадян. Тому на сучасному 

етапі соціальні пільги потребують реформування як одна із складових 

системи соціального захисту населення, яка своєю чергою, повинна 

“...грунтуватися на принципах поглиблення адресності та забезпечення 

матеріальної підтримки непрацездатних громадян, сімей з дітьми, 

передусім багатодітних, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей-інвалідів, пенсіонерів та осіб з обмеженими фізичними 

можливостями” [84]. 

Проблеми і особливості формування ефективної системи підтримки 

соціально уразливих верств населення країни та питання необхідності 

збереження державних пільг чи заміна їх відповідним підвищенням 

заробітної плати або адресною соціальною допомогою досить широко 

досліджуються в працях В. Гошовської, О. Коваль, Е. Лібанової, О. Палій, 

К. Пивоварської, С. Синчук, В. Скуратівського, Л. Тарасенко, Т Яцків та 

інших. Однак, незважаючи на значну кількість публікацій, що висвітлюють 

різні аспекти державної політики щодо соціального захисту населення, 

питання аналізу та формування оптимальної системи надання пільг, а 

особливо їх теоретичне підґрунтя не набули достатнього ступеня 

розробленості. 

Система соціальних пільг в Україні, як і в кожній державі, є 

важливою складовою загальнодержавної політики. Сучасна державна 



 

політика у сфері соціального захисту населення повинна бути спрямована 

передусім на забезпечення соціально-економічних прав громадян, зокрема 

права на працю, її гідну і своєчасну оплату. При такому підході держава 

отримає більше можливостей для підтримки непрацездатних, 

малозабезпечених та інших соціально вразливих верств суспільства. 

Нашу країну в європейській спільноті небезпідставно називають 

“країною пільг”. В Україні чинними є понад 55 законодавчих актів, на 

основі яких надаються відповідні пільги населенню. Необхідно зауважити, 

що за роки незалежності України кількість видів пільг значно зросла, як і 

коло їх суб’єктів-отримувачів. 

У чинному законодавстві термін “пільги” вживається доволі часто, 

однак його визначення відсутнє, як і визначення “соціальних пільг”. Серед 

науковців немає єдиного підходу до визначення “пільг”. Трактування ж 

терміна “соціальні пільги” трапляється доволі рідко. Так, на думку С. 

Синчук, державна пільга, у традиційному розумінні цього поняття, – це 

передбачене законодавством повне або часткове звільнення певних 

категорій громадян від виконання обов’язку або надання додаткових 

прав[99]. Подібне визначення пільг подається і у термінологічно-

понятійному словнику “Соціальна політика і соціальна робота”. У ньому 

зазначено, що “пільга – повне або часткове звільнення певних категорій 

громадян (за ознакою віку, статі, посади, заслуг, місця проживання тощо) 

від дотримання встановлених законом загальних вимог і правил, 

виконання певних обов’язків” [17]. 

В енциклопедії [30] вказується, що пільги – це переваги, додаткові 

права, що надаються певним категоріям громадян або організаціям, 

підприємствам, регіонам (часткове чи повне звільнення від сплати певних 

податків, платежів тощо). Також у зазначеному виданні подається 

визначення адресних пільг, котрі трактуються як пільги, адресовані певним 

категоріям населення, підприємствам, особам за рішенням державних 

органів. 



 

О. Коваль, Л. Тарасенко, Т. Яцків стверджують, що пільги – це 

спосіб забезпечення окремим громадянам підвищений рівень соціальних 

гарантій, повне або часткове звільнення їх від оплати соціальних послуг 

(житлово-комунальних, транспортних, санаторно-лікувальних тощо), від 

дотримання встановлених нормативно-правовими актами певних вимог та 

правил [50, с. 8]. 

В. Гошовська трактує пільги як законодавчо закріплену систему 

привілеїв окремим категоріям населення [19, с. 47], а К. Пивоварська – як 

такі види забезпечення, що полегшують життя особи або створюють більш 

комфортні умови її існування [82, с. 29]. 

Соціальними пільгами називають: “1) повне або часткове звільнення 

окремих категорій громадян від виконання встановлених законом норм або 

полегшення умов їх виконання; 2) переваги чи пільги, надані обмеженим 

категоріям непрацездатних громадян” [17]. 

Не можемо погодитись із К. Пивоварською, яка до соціальних пільг 

пропонує долучати “...такі пільги, що пов’язані із життєзабезпеченням 

громадян та зумовлені зниженням рівня їх доходів нижче за прожитковий 

мінімум або втратою (зниженням) працездатності” [82, с. 27]. Такий підхід 

охоплює лише ті пільги, які за своїм призначенням є соціальною 

підтримкою для забезпечення достатнього життєвого рівня найменш 

захищених верств населення. Крім зазначеного виду пільг, є ще інші, які 

використовуються як форма визнання заслуг перед Батьківщиною 

(наприклад, позачергове безоплатне щорічне санітарно-курортне лікування 

для ветеранів праці, звільнення від сплати податків, загальнообов’язкових 

платежів та зборів повних кавалерів ордена Слави) і як додаткова гарантія 

через особливі умови праці (право на безоплатне отримання та доставку 

вугілля для побутових потреб для працівників гірничих підприємств, 100% 

знижка при оплаті комунальних послуг для медичних, фармацевтичних 

працівників, які проживають і працюють у сільській місцевості). 

Вважаємо, що призначення зазначених пільг є також соціальним, і тому їх 



 

потрібно зараховувати до соціальних пільг. 

Узагальнивши всі вищезазначені визначення та врахувавши власне 

бачення, пропонуємо соціальними пільгами називати повне або часткове 

звільнення певних категорій громадян (за ознакою віку, статі, посади, 

заслуг, місця проживання тощо) від дотримання встановлених законом 

загальних вимог і правил, виконання певних обов’язків, а також надання їм 

додаткових прав та гарантій. 

Однією з характерних рис пільг є те, що особа-пільговик отримує 

певні блага на безоплатній основі, а їх фінансування бере на себе держава. 

Усе це не могло не позначитися на бюджеті країни, оскільки основними 

джерелами фінансування зазначених витрат є державний та місцеві 

бюджети. 

За оцінками різних експертів, загальна вартість задекларованих у 

чинному законодавстві пільг становить від 19 до 29 млрд. дол. США на рік 

[50, с. 19], що становить 54-82,4% Державного бюджету України. 

Безумовно, такі витрати не спроможна профінансувати ні держава, ні 

місцеві громади, які, відповідно до своїх рішень, встановлюють ще 

додаткові пільги (наприклад, у Львові – знижки по сплаті житлово-

комунальних послуг учасникам бойових дій УПА). Неспроможність 

держави забезпечити необхідне фінансування всіх задекларованих пільг 

підтверджується і в Стратегії упорядкування системи надання пільг 

окремим категоріям громадян, де зазначено, що недостатній обсяг 

бюджетного фінансування призводить до обмеження права громадян на 

пільги і фінансово-економічних збитків підприємств, що надають житлово-

комунальні, транспортні та інші послуги. 

Більшість експертів, а також і органи влади у сфері соціальної 

політики погоджуються, що нинішня система пільг в Україні є 

надзвичайно складною, заплутаною і непрозорою. Очевидним є і те, що це 

непосильний тягар для економіки держави. Крім того, як зазначають 

автори видання “Реформування пільг та привілеїв в Україні - наближення 



 

до європейських стандартів”, така система більше не вирівнює доходи між 

бідними та багатими, а, навпаки, поглиблює її, а також не є ні логічною, ні 

економічно обґрунтованою [50, с. 21]. 

До основних проблем чинної системи соціальних пільг, на нашу 

думку, належать: 

- відсутність єдиної чітко обґрунтованої класифікації соціальних 

пільг; 

- велика кількість законодавчих актів, якими вони встановлені; 

- низька адресність; 

- недосконалість механізмів обліку; 

- невідповідність державних зобов’язань із надання пільг і 

фінансових ресурсів на їх забезпечення; 

- існування пільг, які є не актуальними або малоефективними в 

умовах сьогодення; 

- недосконалість механізму надання пільг; 

- відсутність послідовних, чітких кроків у реформуванні системи 

пільг. 

Серед перелічених проблем хочемо виділити першу, оскільки саме 

відсутність чіткої обґрунтованої класифікації пільг, на нашу думку, 

перешкоджає здійсненню поетапної послідовної реформи зазначеного 

напрямку. Тому зупинимось детальніше на цій проблемі. 

Найбільш застосовуваною є класифікація пільг за змістом (житлово-

комунальні, медико-реабілітаційні, транспортні, соціально-побутові, 

пенсійні, соціально-трудові) [50, с. 9] та за категоріальним принципом, 

тобто відповідно до приналежності громадянина до певної пільгової 

категорії залежно від соціального статусу чи професійної діяльності, 

визначеної законодавством [60, с. 156]. 

На нашу думку, пільги за змістом (залежно від виду блага чи права) 

доцільно поділити на такі групи: 

- житлові (забезпечення житловим приміщенням; пільгове 



 

забезпечення житлом у разі переїзду в іншу місцевість; першочергове 

забезпечення житлом, безоплатне отримання у приватну власність 

займаного житла; переважне право на поліпшення умов проживання; 

придбання житла у місцевих рад зі знижкою 50%; обов’язкове відведення 

місцевими радами земельних ділянок; право на отримання пільгової 

позики для купівлі чи будівництва житла тощо); 

- житлово-комунальні (пільги на квартирну плату; пільги на оплату 

житлово-комунальних послуг; пільги на оплату за використаний 

природний газ, пільги на використану електроенергію, пільги на 

придбання твердого побутового палива та скрапленого газу та інші); 

- медичні (безоплатне (на пільгових умовах) забезпечення ліками; 

першочергове (безоплатне) медичне обслуговування та госпіталізація чи 

диспансеризація; безоплатне проходження щорічного медичного 

обстеження та госпіталізація; позачергове безоплатне щорічне санітарно-

курортне лікування (оздоровлення); забезпечення протезами на пільгових 

умовах тощо); 

- освітні (зарахування до інших вищих навчальних закладів у разі 

ліквідації навчального закладу чи скорочення державного замовлення; 

позачергове забезпечення дітей місцями у дошкільних закладах; право на 

позаконкурсний прийом до вищих навчальних закладів, переважне право 

на вступ до професійно-технічних училищ і на курси для одержання 

відповідних професій; безоплатне навчання у ВНЗ і ПТУ та інші); 

- трудові (право на вибір місця роботи після закінчення вищого 

навчального закладу; позачергове працевлаштування за спеціальністю; 

право на повернення до попереднього місця роботи; переважне право при 

прийомі на роботу і залишення на роботі в разі вивільнення працівників; 

скорочений робочий день, надання щорічної додаткової відпустки тощо); 

- транспортні (безоплатний проїзд усіма видами транспорту 

міського і приміського сполучення (крім таксі); безоплатний проїзд по 

Україні всіма видами транспорту міжміського сполучення; право на 



 

першочергове придбання квитків на всі види транспорту; безоплатне 

забезпечення транспортом у сільській місцевості до місця навчання і 

домісця проживання; безоплатне позачергове забезпечення авто (зокрема з 

ручним керуванням тощо); 

- фінансово-кредитні (пільгове кредитування для обзаведення 

селянським господарством; право на позачергове придбання акцій 

підприємств, установ і організацій; виплата стипендії в повному розмірі); 

- податкові (звільнення від сплати податків, загальнообов’язкових 

платежів та зборів; зменшення суми загального місячного 

оподатковуваного доходу); 

- телекомунікаційні (безоплатний телефонний зв’язок для створених 

благодійних громадських об’єднань; право на безоплатне встановлення 

позавідомчої охоронної сигналізації; пільги на оплату за користування 

позавідомчою охоронною сигналізацією; пільги на позачергове 

встановлення індивідуального квартирного телефону; пільги на оплату за 

користування індивідуальним квартирним телефоном тощо); 

- пенсійні (достроковий вихід на пенсію; надбавки до трудової чи 

соціальної пенсії; зменшена вимога щодо необхідного трудового чи 

страхового стажу особи); 

- інші (першочерговий прийом керівниками та іншими посадовими 

особами державних органів влади, органів місцевого самоврядування; 

поховання з військовими почестями; безоплатне поховання та 

спорудження надгробка тощо) [65]. 

Класифікуючи пільги за категоріями пільговиків, необхідно 

зауважити, що їх є надзвичайно багато, тому вважаємо за доцільне також 

згрупувати їх у такі групи: військовослужбовці, а також члени їх сімей та 

прирівняні до них особи; працівники міліції та члени їх сімей; працівники 

прокуратури та члени їх сімей; працівники податкової міліції та члени їх 

сімей; працівники гірничих підприємств та сім’ї загиблих на виробництві; 

народні депутати України і члени їх сімей та депутати місцевих рад; 



 

державні службовці; державні виконавці; медичні і фармацевтичні 

працівники; працівники освіти, науки і культури та споживачі їх послуг; 

працівники агропромислового комплексу; журналісти; шахтарі та сім’ї 

загиблих шахтарів; жертви політичних репресій та нацистських 

переслідувань; постраждалі внаслідок бойових дій та/або війни; ветерани 

праці та інші громадяни похилого віку; особи, що постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; ветерани військової служби, служби в органах 

внутрішніх справ і деяких інших осіб та членів їх сімей; сільські жителі та 

жителі гірських районів; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування; багатодітні матері і матері інвалідів із дитинства; інваліди; 

особи, нагороджені відповідними державними нагородами. 

Крім перелічених критеріїв класифікації пільг, їх можна виокремити 

за ознакою надання: професійною, соціальною та за певні заслуги перед 

державою, а також за формою надання: грошові і натуральні. 

Вважаємо, що зазначений підхід до класифікації соціальних пільг 

допоможе поетапно реформувати існуючу систему (наприклад, спочатку 

для одного виду пільг чи категорії пільговиків, згодом – для іншого) і, 

відповідно, сприятиме вирішенню інших зазначених проблем. Зокрема, 

насамперед можна було б реформувати житлово-комунальні, транспортні й 

житлові пільги, оскільки вони є або найчисельнішими, і найбільше 

категорій пільговиків ними користуються, або найбільш вартісними. 

У наданні пільг на житлово-комунальні послуги загалом 

простежується така тенденція: зі збільшенням доходів на одну особу 

розмір пільг, які отримує домогосподарство, збільшується. Як наслідок, 

частка коштів житлово-комунальних пільг, що витрачається на 

найбідніших 20% населення, є вкрай низькою – 12%. За цього, до 

найбагатших 20% надходить 1/5 частини житлово-комунальних пільг. Така 

диспропорція зумовлена тим, що більшість отримувачів житлово- 

комунальних пільг – домогосподарства, що складаються з пенсіонерів 

(60%), які за розміром доходу на одну особу здебільшого не належать до 



 

найбідніших 20% населення [49]. 

Першими кроками у реформуванні цього виду пільг могло б бути їх 

скасування для членів сім’ї пільговика, для осіб, яким їх надано за 

професійною ознакою, та запровадження верхньої межі доходу, яка дає 

право на отримання житлово-комунальних пільг. На нашу думку, це 

дозволить зекономити бюджетні видатки, однак рівень адресності все ще 

залишатиметься низьким. Тому наступним етапом було б доцільно 

відмовитись від житлово-комунальних пільг, замінивши їх субсидією для 

домогосподарств із відповідним рівнем доходу. 

Що стосується транспортних пільг, то показовою є спроба 

електронного обліку транспортних пільг у Дніпрі. У 2017 р. містянам і 

пільговикам були надані електронні картки, які під час користування 

транспортом зчитує спеціально встановлений термінал – валідатор. Перші 

електронні картки були вручені родинам загиблих в зоні АТО бійців. В 

майбутньому також безкоштовно зможуть отримати картки 400 тис. 

пільговиків міста. У результаті місцева влада зможе здійснювати облік 

перевезень пільговиків та, відповідно до нього, відшкодовувати вартість 

перевізникам. Як вказують розрахунки, коштів на оплату відшкодування 

буде потрібно вдвічі менше, аніж витрачається. 

В законодавчому плані 17 січня 2017 р. Верховна Рада України 

прийняла закон №4121 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запровадження автоматизованої системи обліку оплати 

проїзду в міському пасажирському транспорті», який передбачає 

запровадження електронного квитка в міському транспорті. 

Очікується, що впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду пільговиків забезпечить багато економічних переваг. 

Електронний облік пасажиропотоку, зокрема пільговиків, на маршрутах 

громадського транспорту дозволить оцінити реальний оборот грошових 

коштів і, відповідно, оцінити обґрунтованість відшкодування коштів на 

перевезення пільговиків. Крім того, система забезпечить можливість 



 

зручної, швидкої оплати і контролю проїзду, а також дозволить 

впроваджувати різноманітні гнучкі тарифні системи для різних категорій 

пільговиків. 

Окремі житлові пільги, які надаються за професійною ознакою 

(наприклад, право народного депутата України на отримання одноразової 

грошової компенсації витрат на створення належних житлових умов або на 

отримання жилого приміщення для постійного проживання), в умовах 

обмеженості бюджетних ресурсів можна було б відмінити, залишивши 

право на отримання службового жилого приміщення на термін виконання 

відповідних повноважень. Це дозволить значно зменшити бюджетні 

витрати. Альтернативним і прийнятним, на нашу думку, є варіант 

першочергової заміни пільг, наданих за професійною ознакою, на 

відповідне підвищення заробітної плати. До речі, такий крок передбачено 

Стратегією упорядкування системи надання пільг окремим категоріям 

громадян, де зазначено, що одним із шляхів реалізації зазначеної стратегії 

є скорочення переліку категорій отримувачів пільг за професійною 

ознакою за умови адекватного підвищення рівня їх доходів” [91]. Крім 

того, детальна класифікація пільг полегшить проведення їх 

“інвентаризації” й сприятиме обґрунтованій оцінці призначення і ролі 

пільг в Україні. “Інвентаризація” передбачає передусім систематизацію 

існуючих пільг, нормативно-правових положень про пільги [50, с. 86]. 

Після її проведення можна виділити ту частину пільг, які можна скасувати 

без шкоди для будь-кого. Наприклад, пільги, які у сучасних умовах 

втратили свою актуальність (першочергове вирішення будівельних 

матеріалів на будівництво індивідуальних житлових будинків; 

першочергове придбання акцій за половину суми номінальної вартості 

приватизаційних майнових сертифікатів тощо). Отже, впорядкування 

системи пільг, без сумніву, є одним із першочергових завдань 

реформування не тільки системи соціального захисту населення, а й 

системи державних видатків. 



 

ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні запропоновано дослідження актуального для науки 

державного управління завдання з державного регулювання щодо 

удосконалення механізмів соціального захисту населення.. 

 Отримані у процесі дослідження результати підтверджують загальну 

методологію, покладену в його основу, а реалізована мета і завдання 

дослідження дають можливість дійти в дисертації таких висновків: 

1. Виділено, на основі проведеного системно-структурного 

аналізу, складові системи соціального захисту населення. Виокремлено 

структуру складників системи соціального захисту населення з 

урахуванням: 1) держави як інституту забезпечення соціального захисту 

населення країни; 2) регіональних органів соціального захисту та 

громадських організацій щодо забезпечення соціального захисту населення 

регіону.  

Обгрунтовано, що система державного управління соціальним 

захистом становить сукупність економічних, юридичних, соціальних прав 

та гарантій, соціальних установ та інститутів, що забезпечують гідні умови 

життєдіяльності усім верствам населення згідно Конституції України, 

надаючи особливу турботу соціально вразливим верствам.  

2. Досліджено організаційний та правовий механізми державного 

регулювання системи соціального захисту населення. підходи до 

формування системи соціального захисту населення регіону, що засновано 

на принципах соціального партнерства і реалізуються через підтримку 

економічно активних працівників та соціально вразливих верств населення 

регіону, та дає змогу оптимально поєднати інтереси державного, 

регіонального, громадського секторів і визначити   механізми забезпечення 

ефективності виконання програм соціального захисту населення регіону. 

Проведений нами аналіз структурних компонентів системи 

соціального захисту дає змогу стверджувати, що в науковій літературі не 



 

існує єдиного універсального підходу з виокремлення структури системи 

соціального захисту населення України. 

Вважаємо за доцільне виокремити три складові системи соціального 

захисту населення: 1) соціальна допомога; 2) соціальні програми; 3) 

соціальні послуги. 

3. Охарактеризовано тенденції і проблеми державного 

регулювання при впровадженні закордонного досвіду соціального захисту 

населення. підходи до удосконалення правового механізму розвитку 

соціальних ініціатив з боку громадських організацій, та інструментів їх 

впливу на підвищення ефективності виконання програм соціального 

захисту населення регіону через впровадження та систематизації  

закордонного досвіду соціального захисту населення. 

При впровадженні закордонного досвіду, визначено, що соціальний 

захист населення регіону є сьогодні основним завданням регіональної 

соціальної політики, яка ставить за мету забезпечення прав і гарантій 

людини стосовно рівня і якості життя. З метою відновлення соціальної 

справедливості необхідно підвищити соціальні стандарти та гарантії для 

підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та 

створити умови для того, щоб кожна людина могла самостійно формувати 

стабільні, благополучні соціальні позиції для себе і своєї сім’ї.  

4 Обґрунтовано заходи, інструменти та механізми удосконалення 

діючої системи захисту соціально вразливих категорій населення регіону. 

Аргументовано, що держава організовує дієве управління системою 

соціального захисту, яка охоплює систему соціального страхування, 

соціальні гарантії, соціальну допомогу, систему фінансування пенсій, 

допомог, компенсацій, медичних та інших соціальних послуг.  

Характеристика державного регулювання соціального захисту 

населення включає два моменти. По-перше, соціальність гарантій, 

стандартів та нормативів визначається тим, що їх регулююча дія 

спрямована на процес суспільного відтворення суб’єкта. По-друге, тут, як 



 

правило, діють не механізми, а власне окремі особи, але в межах 

сформованих інституціолізованих норм і правил тощо. 

Таким чином, соціальний захист населення являє собою інститут, до 

складу якого входить ряд відособлених структур. Водночас він є 

різнорівневою та невід’ємною складовою частиною економічної системи 

суспільства. Функціонування і розвиток системи соціального захисту 

населення забезпечується  у вигляді соціальних прав, соціальних гарантій 

та державних соціальних стандартів. Будучи за своєю сутністю 

соціальними інститутами, вони надають процесу взаємодії між людьми, 

підприємствами та між останніми і державою не тільки якісних ознак, а й 

конкретизують їх свідому діяльність в організації функціонування 

соціального захисту населення, й регулюванні соціально-економічних 

відносин. 
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