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ВСТУП 

Соціально-економічний розвиток держави є найважливішим 

показником оцінки рівня розвитку окремої держави як у світовому 

господарстві, так і для кожного мешканця окремої взятої країни. 

Актуальність теми яку розглянуто у дипломному проєкті полягає в тому, що 

питання економічного та соціального розвитку держави потребують 

нагального вирішення, оскільки саме високий рівень соціально-економічного 

розвитку дозволить Україні вийти на якісно новий рівень, підвищити рівень 

життя населення та забезпечить нашій країни належне місце в світовому 

співтоваристві. Не зважаючи на наявність значного теоретичного надбання, 

науковці й досі переймаються пошуками перспективних напрямків 

соціально-економічного розвитку, враховуючи національні особливості 

перебігу трансформаційних процесів та наголошуючи на важливості чинника 

державного регулювання. 

Соціально-орієнтована політика згідно конституційного підходу є 

частиною внутрішньої державної політики, а у повноваження Верховної Ради 

входить затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони 

довкілля. 

Питання соціально-економічного розвитку суспільства досліджували у 

своїх роботах такі зарубіжні вчені: Й. Шумпетер, З. Бжезинський, В. 

Леонтьєв, У. Ростоу, Р. Солоу. У вітчизняній економічній науці проблеми 

соціально-економічного розвитку вивчали С.В. Мочерний, В.Д. Базилевич, 

В.М. Геєць, Ю.М. Пахомов, А.К. Василевський. Однак мало уваги 

приділяється дослідженню окремих питань макроекономічного аналізу щодо 

доходної частини населення та його захисту на яке найбільше звертається 

увага. 

Загалом в існуючій світовій практиці найбільш точно характеризує 

рівень економічного розвитку держави показник соціально-економічного 
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розвитку, яким по суті є ВВП, що припадає на душу населення. Тому, 

доцільно співставити показник ВВП на душу населення України з 

показниками інших країн, оскільки вищий рівень реального ВВП на душу 

населення є показником вищого рівня життя та конкурентоспроможності 

економіки країни. Цей показник являє собою міру випуску продукції на душу 

населення в доларах США, при цьому нівелюється вплив інфляційних 

процесів. 

Соціально-економічний розвиток країни залежить як від макро, так і 

від мікро економічних показників, які лише підсилюючи та 

взаємодоповнюючи один з одним можуть разом визначати рівень 

продуктивності та відповідно й ступінь розвитку.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ 

УКРАЇНИ 

 

1.1. Сутність та основні тенденції соціальної політики держави 

 

Серед найголовніших пріоритетів соціального розвитку є соціальний 

захист населення України. На цій підставі обґрунтовується особлива роль 

департаменту соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації як ключового суб’єкта управління у сфері реалізації 

регіональної соціальної політики. Функціонально-змістовне навантаження 

діяльності органів виконавчої влади в регіонах ґрунтується на функціях 

соціально-сервісного змісту та функціях соціального розвитку 

(цілепокаладання, прогнозування, моніторинг та оцінювання, аутсорсинг).  

Конституція української держави у ст. 3 визначає, що найвищою 

соціальною цінністю є людина, її життя та здоров’я, а також безпека. 

Зазначені положення Основного закону держави гарантуються апріорі за 

будьяких умов – стабільного існування чи в умовах суспільних 

трансформацій (занепад СРСР, ранній період незалежності української 

держави, сучасні події на сході України тощо). Як зазначають вітчизняні 

науковці, у період суспільних трансформацій особлива роль у створенні 

системи безпечної життєдіяльності належить важливішим галузям соціальної 

сфери, до яких можна віднести галузь охорони здоров’я, освіти та науки, а 

також систему соціального захисту населення. Саме ці галузі формують 

найближче соціальне оточення та слугують джерелом задоволення основних 

соціальних потреб, прав та інтересів громадян України [1]. 

Дослідження стану розроблення в науковій літературі проблематики 

формування та розвитку соціальної політики в умовах сучасних суспільних 
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трансформацій набуває дедалі більшої актуальності та має 

міждисциплінарний характер. Теоретичні засади становлення та розвитку 

соціальних аспектів політики в  Україні в перші роки незалежності найбільш 

докладно досліджувалися в галузі економічної науки (В. Куценко), 

демографії (Е. Лібанова), політології, соціології та ін. Водночас у науці 

державного управління ця тема й надалі викликає значний інтерес та 

спонукає до продовження наукових розвідок у контексті пошуку актуальних 

форм, моделей та принципів формування й реалізації нової соціальної 

політики в період євроінтеграційної трансформації українського суспільства. 

Проблеми формування, реалізації та розвитку регіональної соціальної 

політики дедалі частіше привертають увагу багатьох вітчизняних 

дослідників, серед яких слід, насамперед, назвати А. І. Амошу, Н. П. 

Борецьку, В. І. Куценко, М. В. Кравченко, Е. М. Лібанову, В. О. Мандибуру, 

О. М. Петроє, У. Я. Садову, В. А. Скуратівського, Т. В. Семигіну, В. П. 

Трощинського, П. І. Шевчука та ін. Водночас не можна вважати, що вже 

остаточно досліджено весь спектр проблем розвитку соціальної політики. 

Адже поглиблення як зовнішніх факторів впливу (продовження операції 

Об’єднаних сил), так і внутрішніх викликів суспільного розвитку 

(нестабільність економічної ситуації, загострення демографічної кризи, 

зростаючий індекс міграції та безробіття тощо) наслідково негативно 

впливають як на соціальне самопочуття громадян України, так і на 

соціальний розвиток держави в цілому. При цьому  сучасні демократичні 

перетворення (трансформації), як зазначають вітчизняні науковці, слід 

сприймати як соціально-політичний механізм, який реалізується державними 

інститутами, на шляху досягнення вищого рівня якості та тривалості життя 

населення. Одним зі складників демократичних перетворень є соціальна 

політика, формування, реалізація та розвиток якої характеризується певними 

тенденціями і особливостями. Усе це визначає актуальність здійснення 

дослідження за визначеною темою в період суспільних трансформацій, 
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обумовлених євроінтеграційним рухом, децентралізацією та секторальними 

реформами [2]. 

Під час дослідження сучасних тенденцій формування, реалізації та 

розвитку соціальної політики в Україні необхідно акцентувати, що сутність 

поняття «соціальна політика» характеризується доволі широким діапазоном 

трактувань. Усе залежить від того, в якій галузі наук розглядається ця 

проблема. Так, у науці державного управління соціальна політика 

розглядається як комплекс заходів вищих органів державної влади, що 

характеризуються соціально-економічними, правовими, організаційними та 

культурно-моральними характеристиками. Ці заходи спрямовані на 

соціальний розвиток з урахуванням існуючих ресурсних обмежень і 

можливостей. Соціальна політика також розглядається як інструмент влади, 

який дозволяє регулювати та доповнювати ринкові механізми і соціальні 

структури щодо надання різноманітних соціальних послуг населенню (у 

сфері освіти, охорони здоров’я, зайнятості, соціального захисту тощо) на 

основі принципи перерозподілу, захисту та соціальної справедливості. 

Державноуправлінський чи практико-орієнтований підхід розглядає 

соціальну політику в межах виключно соціально-економічного простору [5; 

7].  Соціальна політика, насамперед, має бути орієнтована на створення умов 

для посилення рівня соціального захисту та соціальної безпеки, досягнення 

соціальної злагоди, стабільності та соціальної цілісності [5]. 

В умовах поглиблення трансформаційних процесів необхідно 

розглядати соціальну політику як особливий вид діяльності, заснований на 

засадах спільної взаємодії державних органів влади та органів місцевого 

самоврядування із залученням інших суб’єктів публічного управління з 

метою досягнення найвищого рівня добробуту та якості життя територіальної 

громади на засадах гарантованої безпеки, соціальної компетентності та 

відповідальності. 
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Аналіз нормативно-правового забезпечення засад реалізації соціальної 

політики показує, що її правовий базис формувався відповідно до внутрішніх 

та зовнішніх викликів. За період 1991 – 2020 рр. база в сукупності налічує 4 

742 документи (за даними інформаційно-пошукової системи Національної 

наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського) [72]. 

Головними суб’єктами прийняття державно-розпорядчих рішень, які 

змістовно стосуються актуальних проблем соціальної політики, є: 

− Кабінет Міністрів України – 1 805 (38 %) документів;  

− Міністерства (43 суб’єкта) – 1 563 (33 %), у тому числі профільне 

міністерство (Мінсоцполітики, Мінсоцпраці, Мінсоцзабезпечення) – 372 (24 

%); 

− Верховна Рада України – 856 (18 %);  

− Президент України – 385 (8 %), у тому числі Рада національної 

безпеки і оборони України – 2 документи;  

− Судова влада – 133 (3 %).  

Тож є очевидним, що соціальна політика в Україні й надалі продовжує 

формуватися за принципом згори донизу, а формування ідеології соціального 

розвитку за всю історію незалежності розпорошувалось між урядом і 

центральними органами виконавчої влади (міністерства, агенції, державні 

комітети, комісії, фонди тощо). В окремих випадках задля відстоювання 

своїх соціальних прав, свобод та інтересів громадяни України звертаються до 

судової гілки влади.  

Ґрунтовний аналіз змісту нормативно-правових документів крізь 

призму історичного контексту дозволяє виокремити 5 основних періодів 

розвитку соціальної політики:  

−   Пострадянський забезпечувальний (1980 – 1990 рр.);  

− Загальнодержавний розподільчий з елементами регіонального 

включення (1991 – 2000 рр.);  
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− Перехідний публічно-орієнтований з елементами регіонального 

включення (2000 – 2010 рр.);  

− Перехідний публічно-орієнтований з регіональним пілотуванням 

(2010 – 2014 рр.);  

− Період стратегічного розвитку соціальної політики на засадах 

децентралізації та євроінтеграційного руху (з 2015 р. до сьогодні).  

Слід зазначити, що саме з 2015 р. розвиток регіональної соціальної 

політики характеризується чітким виокремленням пріоритетів, які 

узгоджуються з основними цілями адміністративно-територіальної реформи 

та зовнішнім євроінтеграційним вектором розвитку України – 2020 [6]. Тому 

однією з головних функцій як держави, так і місцевого самоврядування є 

забезпечення належних умов і стандартів життя та досягнення гідного 

добробуту громадян за рахунок державно-управлінської діяльності щодо 

забезпечення засад стійкого розвитку регіонів, профілактики (запобігання) 

зовнішніх та внутрішніх соціальних загроз.  

Зокрема, науковці зазначають, що соціальна політика за функцією 

розвитку сприяє вирішенню завдання щодо максимізації соціального 

добробуту громадян, а за захисною – мінімізації неблагополуччя та 

соціальних ризиків [7].  

З метою дослідження практичного виміру такої функції соціальної 

політики, як функція розвитку проведено контентаналіз змісту Стратегій 

регіонального розвитку в розрізі областей України [8]. За його результатами 

встановлено, що однією з найбільш важливих стратегічних пріоритетів 

соціальної сфери є сфера соціального захисту населення. Соціальний захист 

населення визнано як стратегічний пріоритет у кожній другій області 

України.  

Держава великою мірою бере на себе функції із захисту соціальних 

прав, потреб та інтересів громадян, які не можуть бути виконані іншими 

суб’єктами і набувають ще більшого значення в період суспільних 
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трансформацій. Саме в цей період ключову роль у реалізації регіональної 

соціальної політики відіграє департамент соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації. За даними міжнародних експертів, через 

цей суб’єкт українська держава забезпечує доступ до системи соціальних 

послуг майже у 90 % випадків [9]. Такий показник є одним із найвищих серед 

країн європейського регіону. 

 

 

 

Рисунок 1.1− Пріоритетність стратегічних цілей розвитку соціальної сфери в 

регіонах України. 

 

Проведений аналіз функціонально-змістовного навантаження 

діяльності департаменту соціального захисту населення як структурного 

підрозділу обласної державної адміністрації показав, що забезпечення 

функцій держави щодо соціального захисту населення налічує понад 165 

процесів, пріоритетними серед яких є забезпечення (38), координація (22), 

організація (14) та контроль (11). Вони утворюють групу функцій соціально-

сервісного змісту. А функції з групи соціального розвитку (цілепокладання, 

прогнозування, моніторинг та оцінювання) на регіональному рівні 
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потребують удосконалення та відповідного розроблення методологічного 

інструментарію в умовах децентралізації управління в соціальній сфері.  

Важливо зазначити, що на сьогодні в Україні на місцевому рівні 

реалізується близько 80 видів послуг із соціальної підтримки населення, 

перелік яких затверджений Міністерством соціальної політики України [10]. 

Але методологічний інструментарій оцінювання якості їх надання на 

сьогодні розроблений тільки для процедури самооцінювання, яку проводить 

сам надавач соціальних послуг, наприклад територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг). Методика зовнішнього 

моніторингу та оцінювання якості надання послуг, яка здійснюється 

відповідно до вимог нормативно-правових актів вищим органом управління  

наразі ще не розроблена. Виходячи з позицій, що регіональна система 

зовнішнього моніторингу і оцінки якості надання соціальних послуг за своєю 

сутністю є комплексом наукових, технологічних та організаційних заходів з 

метою прийняття управлінських рішень щодо підвищення рівня життя 

населення та задоволення гарантованих державою соціальних потреб, прав та 

інтересів громадян України. Основними завданнями системи зовнішнього 

моніторингу та оцінки є:  

− застосування науково обґрунтованих уніфікованих підходів до 

формуванняєдиного переліку показників зовнішнього моніторингу та оцінки, 

методики обчислення таких показників, які використовуються установами, 

організаціями та закладами, зокрема під час виконання бюджетних та 

благодійних програм, реалізації проєктів, у тому числі міжнародних тощо;  

− аналізування інформації про кількість та якість наданих соціальних 

послуг, прогнозування соціальних ефектів реалізації програм розвитку 

територіальних громад, підготовка пропозицій щодо вжиття оперативних 

заходів (у разі необхідності) тощо;  

− забезпечення розвитку статистики у сфері реалізації регіональної 

соціальної політики шляхом удосконалення методів ведення обліку та 
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звітності, підвищення рівня професійної підготовки фахівців з відповідних 

питань;  

− систематичне збирання, оброблення, зберігання, аналізування 

показників плану зовнішнього моніторингу та оцінки якості надання 

соціальних послуг, що подаються відповідно до зазначеного плану місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підпорядкованими їм установами, організаціями та закладами, інститутами 

громадянського суспільства (за згодою);  

− удосконалення методів збирання, зберігання та використання даних 

зовнішнього моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг 

шляхом застосування сучасних інформаційних технологій;  

− створення та забезпечення функціонування електронних систем і баз 

даних моніторингу та оцінки, подання на запит заінтересованих місцевих 

органів виконавчої влади, установ, організацій та закладів інформації, що 

міститься в системах і базах даних.  

Відповідно до цього розроблена авторська методика упровадження 

регіональної системи зовнішнього моніторингу і оцінки якості надання 

соціальних послуг, яка проходить апробацію у межах декількох регіонів 

України. Ефективність розроблення та реалізації соціальної політики в 

регіоні формується як результат соціальної компетентності представників 

депутатського корпусу щодо цілей, принципів, методів, змісту та результатів 

трансформацій у ключових секторах соціальної сфери (охорона здоров’я, 

соціальний захист, освіта).  

Науковий інтерес до аналізу сучасних тенденцій розвитку соціальної 

політики передбачає вивчення та порівняння досвіду зарубіжних країн. І тут 

слід зазначити, що в країнах Європейського Союзу реформи соціального 

сектору мають перманентний характер, адже їх основною метою є адаптація 

національних систем державного управління до реалій та перспектив 

національних бюджетних пропозицій.  
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Так, до 2000 р. в країнах Європейського Союзу регіональна соціальна 

політика розвивалася комплементарно розвитку промислової та аграрної 

політики. Після світової фінансової кризи 2008 р. дедалі очевидним стає 

тренд до звуження переліку соціальних послуг, що фінансуються державою 

або органами місцевого самоврядування. Упродовж останніх кількох років 

соціальна політика країн Європейського Союзу стає більш залежною від 

розвитку галузі транспорту та телекомунікацій, від науково-дослідної та 

інноваційної політики, екологічної політики, політики у сфері зайнятості та 

підвищення кваліфікації трудових ресурсів. Такий перехід країн Єврозони від 

постіндустріальної економіки до інтелектуальної економіки з високою 

часткою послуг та високотехнологічних видів виробництва формує новий 

фокус орієнтації регіональної соціальної політики, виділяючи молодь як 

суб’єкт особливої уваги органів місцевої влади. Адже саме ця вікова група є 

найбільш мобільною в плані трудової міграції та найбільш здатною до 

розвитку в умовах ІТ-суспільства.  

Основними інструментами реалізації соціальної політики стосовно 

молоді є програми розширення академічних контактів, організація 

неформального навчання, мобільність молодих випускників у межах 

Європейського Союзу і питання працевлаштування молоді. 

 

1.2. Механізми та методи публічного управління соціально-

економічним розвитком держави 

Механізм державного регулювання – це спосіб організації 

економічних відносин між державою і підприємствами, населенням, іншими 

країнами та міжнародними інституціями для стабілізації соціально-

економічної ситуації в країні та створення передумов для економічного 

зростання.  Для забезпечення цих економічних відносин потрібні суб’єкт 

(держава) та об’єкт (підприємства,населення, інші країни та міжнародні 
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інституції). Об’єктами державного регулювання економіки також можуть 

бути регіони, галузі та сектори економіки. Отже, суб’єкти та об’єкти − 

обов’язкові елементи механізму державного регулювання економіки. 

Суб’єкти державного регулювання економіки: Президент України, Кабінет 

Міністрів України, Верховна Рада України, державні органи виконавчої 

влади різних рівнів, Національний банк України, Антимонопольний комітет 

України, Фонд державногомайна України, об’єднання, союзи та асоціації. 

Державне регулювання економіки передбачає досягнення певного 

результату, воно має цільову спрямованість. Державне регулювання 

здійснюється для стабілізації соціально-економічної ситуації в країні та 

створення передумов для економічного зростання [44]. Тому до механізму 

державного регулювання економіки слід також включити мету і завдання. 

Мету державного регулювання економіки сформулюємо таким чином: 

забезпечення сприятливих умов для сталого економічного розвитку та 

подальшого економічного зростання в Україні, досягнення соціальної 

стабільності, підвищення рівня глобальної конкурентоспроможності країни. 

До основних завдань державного регулювання економіки України на даному 

етапі належать: забезпечення стабільного економічного зростання та 

розвитку; досягнення повної, ефективної та продуктивної зайнятості 

трудових ресурсів, нарощування трудового потенціалу; прозорий та 

справедливий перерозподіл доходів населення і зменшення соціальної на-

пруженості; досягнення й послідовне підвищення економічної ефективності в 

країні; збалансування зовнішньоторговельного балансу країни, забезпечення 

стабільності цін і грошей,раціоналізація природокористування, подальший 

інституційний розвиток. Виконання цих завдань сприятиме створенню 

необхідних умов для економічного розвитку та вирішення соціальних 

проблем. Досягнення мети і реалізація поставлених завдань державного 

регулювання економіки потребує певних дій, використання різних способів 
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впливу, що досягається за допомогою різноманітних методів державного 

регулювання.  

Враховуючи, що державне регулюванняекономіки є невід’ємною 

функцією державного управління,  доцільно проаналізувати сутність і зміст 

механізму державного управління. Провідні вітчизняні економісти механізм 

державного управління визначають так: 

−  інструменти реалізації функцій держави та її виконавчої влади [35]; 

− практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких 

органи державної влади впливають на будь-які суспільні відносини для 

досягнення поставлених цілей [36]; 

− комплексна система державного управління, до складу якої входять 

конкретні механізми управління (економічний, мотиваційний, політичний, 

правовий тощо), які в сукупності здатні забезпечити збалансоване та 

ефективне функціонування єдиного державного механізму [37]; 

− сукупність засобів організації управлінських процесів та способів 

впливу на розвиток керованих об’єктів із використанням відповідних методів 

управління, спрямованих на реалізацію цілей державного управління [38]; 

− штучно створена складна система, призначена для досягнення 

поставлених цілей, яка має певну структуру, сукупність правових норм, 

методів, засобів, інструментів державного впливу на об’єкт управління [39]; 

− механізм як система, призначена для практичного здійснення 

державного управління та досягнення поставлених цілей, котра має певну 

структуру, методи, важелі, інструменти впливу на об’єкт управління з 

відповідним правовим, нормативним та інформаційним забезпеченням [40]. 

Для того щоб у процесі критичного аналізу визначити сутність механізму 

державного управління, з’ясуємо етимологію слова “механізм”. Сам термін 

застосовується в техніці,де він означає пристрій, що передає або перетворює 

рух, також значення цього терміна пов’язують із внутрішньою будовою 

машини. Це слово застосовують і як визначення внутрішньої будови, системи 
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чого-небудь, воно може застосовуватися для характеристики сукупності 

станів і процесів, з яких складається певне явище [41]. 

У процесі наукового пошуку теоретико-правової дефініції поняття 

механізму держави зазначається, що будь-який механізм – це сукупність 

взаємозалежних і взаємодіючих частин або елементів за наявності, з одного 

боку, внутрішньої впорядкованості й узгодженості між ними, а з іншого – 

диференціації та відносної автономності.  Механізм − це система в дії, а не 

дія системи, тому слід розвивати термінологічний зміст поняття “механізм” у 

теорії державного управління [42]. Таким чином, можна обґрунтовано 

стверджувати про необхідність утворення ефективного механізму 

державного регулювання економіки, оскільки він є однією з функцій 

державного управління. При цьому правомірне застосування напрацьованих 

у сфері державного управління теоретико-методологічних підходів. Учені 

використовували різні методи наукових досліджень для розкриття сутності та 

структури механізму державного регулювання економіки. На основі синтезу 

функціонального і структурного підходів розкривається його 

функціональний і структурний зміст, відповідно до чого механізм 

державного регулювання економіки можна вважати систему взаємозалежних 

і взаємообумовлених рухів і дій, а його структурний зміст − яксукупність 

форм, методів та інструментів, що реалізують регулівну функцію держави 

[43]. Водночас для розкриття сутності, змісту і структури механізму 

державного регулювання економіки застосовується діалектичний метод. 

Сутність механізму державного регулювання економіки виражає відносини 

суб’єктів, що утворюють цілісну систему, яка включає органи державної 

влади, учасників господарської діяльності та зовнішнє середовище у вигляді 

потреб, інтересів і цілей суб’єктів економічної діяльності. У зв’язку з цим 

механізм державного регулювання економіки як загальної категорії являє 

собою відносини між суб’єктами господарювання та органами державної 

влади з приводу господарської діяльності. А зміст механізму державного 
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регулювання економіки, – це сукупність економічних форм, методів, 

способів і правових норм, за допомогою яких органи державної влади 

впливають на економічні процеси, забезпечують розв’язання суперечностей у 

соціально-економічних системах.  

На основі вище викладеного можна зробити певні висновки:  

− Державне регулювання економіки – важлива функція державного 

управління, для її реалізації потрібний дійовий механізм, в основу якого 

можна покласти методологічні підходи. 

− З урахуванням значення терміна “механізм” і результатів наукових 

досліджень провідних економістів механізм державного регулювання 

економіки має розглядатися як система, що характеризується набором певних 

компонентів, які утворюватимуть його структуру. 

Оскільки методологія державного регулювання економіки – це 

підходи, принципи та логіка управління соціально-економічним розвитком 

країни [45], то до структури механізму державного регулювання економіки 

слід включити низку принципів як основних вихідних положень, 

незаперечних вимог, дотримання яких сприятиме ефективному його 

функціонуванню. Отже, головними принципами державного регулювання 

економіки вважаємо: науковість, погодження інтересів, цілеспрямованість, 

пріоритетність, доцільність, системність, комплексність, принцип гнучкості й 

адаптації, достатності, принципи організаційно-правового й економіко-

організаційного забезпечення, а також принципи поступовості та етапності 

державного регулювання економіки, пріоритету права над економікою, 

єдності економіки і політики, ефективності, прозорості, відповідальності. 

Оскільки адекватність державного регулювання економіки вимогам і 

пріоритетам державного управління забезпечується реалізацією функцій 

державного регулювання економіки та вирішенням поставлених завдань, 

вважається за необхідне внести їх компоненти в механізм державного 
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регулювання економіки. У наукових публікаціях серед функцій державного 

регулювання економіки виділяють такі [46; 47]: 

− цільову – визначення цілей, пріоритетів та основних напрямів 

розвитку національної економіки; 

− стимулюючу – формування регуляторів, здатних ефективно 

впливати на діяльність господарських суб’єктів і спрямовувати економічні 

процеси в бажаному для суспільства напрямі. 

− нормативну – держава за допомогою законодавчих актів встановлює 

певні “правила” для суб’єктів економіки; 

− коригувальну – коригування розподілу ресурсів в економіці для 

розвитку прогресивних процесів, усунення негативних зовнішніх ефектів; 

− соціальну – державне регулювання соціально-економічних відносин, 

перерозподіл доходів, забезпечення соціального захисту й соціальних 

гарантій, збереження навколишнього середовища, безпосереднє управління 

неринковим сектором економіки  регулювання державного сектора 

економіки, створення суспільних благ; 

− контрольну – державний нагляд і контроль за виконанням 

установлених “правил”, економічних, екологічних, соціальних стандартів. 

Цей механізм являє собою систему, до складу якої увійшли необхідні 

елементи для ефективної організації та реалізації регулівної функції держави, 

він адекватно відбиває складну систему соціально-економічних відносин між 

державою, як суб’єктом регулювання, та об’єктами. Виходячи з того, що 

державне регулювання економіки – це одна з функцій державного 

управління, описаний механізм визначено як похідний від механізму 

державного управління. 

 

1.3 Інституційно-правове забезпечення публічного управління 

соціально-економічним розвитком держави 
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Державне управління розвитком України на сьогодні потребує 

модернізації шляхом створення міцних горизонтальних зв’язків між 

регіонами та місцевими громадами. Йдеться про практичну реалізацію в 

Україні нової політики, що передбачає новий формат відносин регіонів з 

державою, нові важелі та механізми впливу, які ґрунтуються на зростанні 

ініціативи та посиленні відповідальності влади кожного регіону держави. 

Важливою складовою є інституційно-правове забезпечення реформування 

державного управління регіональним розвитком. Серед характерних 

недоліків інституційно-правового забезпечення державного управління 

розвитком виділяються:  

1. Недосконалість законодавчого підґрунтя регіонального розвитку, 

що створює реальні перепони для формування стратегічних орієнтирів 

регіонального розвитку. 

  1.1. Неузгодженість в інституційно-правовому плані сучасного о 

розвитку держави з європейськими принципами демократії, визначеними, 

зокрема, Європейською хартією місцевого самоврядування, ратифікованою 

Україною у 1997 році без застережень (далі - Хартія).   

   1.2. Недосконалість правового урегулювання відносин між органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, зокрема це 

стосується управління комунальною власністю, землекористування, різних 

форм безпосередньої участі громадян у виконанні завдань і функцій 

місцевого самоврядування (у тому числі – їх нормотворчої ініціативи, 

статутного права), взаємовідносин органів місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб з відповідними органами державної влади та їх посадовими 

особами, форм взаємодії територіальних громад, їхнього співробітництва при 

реалізації спільних проектів. Як свідчить європейський досвід, фундаментом 

місцевого самоврядування є володіння власним бюджетом і власними 

доходами в обсязі, які покривають видатки на рівні понад 50 % [11]. 

Непередбаченість у межах національної судової системи права мешканців 
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територіальних громад самостійно виступати суб’єктом конституційного 

подання: чинне законодавство встановлює, що лише органи місцевого 

самоврядування є суб’єктами права на конституційне подання з питань 

надання висновків Конституційним Судом України (абзац 5 статті 41 Закону 

України «Про Конституційний Суд України»)[26].  

 1.3. Відсутність цілісно врегульованих на рівні Закону України засад 

державної регіональної політики. Питання регіонального розвитку на 

сьогодні регулюється більш ніж 20 Законами України, 5 рішеннями 

Конституційного Суду України, низкою указів Президента України, рішень 

Уряду України та актів центральних органів виконавчої влади.  

1.4. Відсутність Закону України «Про адміністративно-територіальний 

устрій» та низки пов’язаних з ним законодавчих актів. Незавершеність 

адміністративно-територіальної реформи в Україні. По суті, регіональне 

самоврядування залишається без своєї системи виконавчих органів, що 

прямо суперечить Хартії. До системних проблем нинішнього 

адміністративно-територіального устрою України слід віднести такі[27]: 

формування адміністративно-територіального устрою України на застарілих 

критеріях, принципах і пріоритетах централізованої адміністративної 

системи управління; невідповідність сучасних національних стандартів 

статистичної системи класифікації та звітності адміністративно-

територіальних одиниць базового рівня загальноприйнятим у Європі 

(Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes, NUTS); три і 

чотирирівнева ієрархічна побудова системи адміністративно-територіального 

устрою (область – район – сільрада або область – район – міськрада – райрада 

міста); наявність у сучасному адміністративно-територіальному устрої 

України такої категорії як «селище міського типу», яка Конституцією 

України не передбачена; порушення принципу компактності 

адміністративно-територіальної одиниці (існування анклавів: місто в місті, у 

місті – район, у районі – населений пункт); надмірна подрібненість 
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адміністративно-територіальних одиниць на низовому рівні, що не дає 

відповідним місцевим органам влади можливості надавати населенню якісні 

послуги з питань, які традиційно належать до категорії «питання місцевого 

значення» (освітні, медичні, соціально-культурні тощо), хоча за місцевою 

владою законодавчо закріплені такі повноваження (Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»);  

2. Недосконалість розвитку міжрегіональної співпраці та кооперації і 

потреба віднайдення нових інституційних інструментів для цих процесів. 

Така вимога висувається відповідно до одного із основних принципів 

внутрішньої політики держави, визначеного як забезпечення балансу 

загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів (частина друга 

статті 2 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики»)[28].    

3. Відсутність чіткого законодавчого визначення ієрархії документів 

стратегічного планування у сфері державного управління. 

Проблема поліпшення управління державними фінансами була 

відмічена в Указі Президента України і мала б бути вирішена у розробці і 

прийнятті Закону України «Про державне стратегічне планування»[29]. 

Існуюча система прогнозних і програмних документів з питань соціально-

економічного розвитку України потребує вдосконалення шляхом 

впровадження програмно-цільового методу в практику діяльності 

центральних органів виконавчої влади, розробки документів стратегічного 

планування, які відповідатимуть сучасним вимогам розвитку країни, 

використання формалізованого стандарту структури та порядку розроблення 

документів з питань економічної політики.    

4. Розпорошеність державної політики регіонального розвитку на 

інституційному рівні. 

Питаннями державної політики регіонального розвитку опікуються 

три міністерства України – Міністерство регіонального розвитку, 
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будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі та Міністерство фінансів. Так, 

безпосередній вплив Мінфіну України на політику регіонального розвитку 

здійснюється, зокрема, у межах проведення оцінки фінансового забезпечення 

проєктів угод щодо регіонального розвитку та державних програм соціально-

економічного розвитку територій (підпункт 44 пункту 4 Положення про 

Міністерство фінансів України»[30]).  

5. Обмеженість фінансових ресурсів для вирішення проблем 

регіонального розвитку, недосконалість правового забезпечення консолідації 

фінансового ресурсу для потреб регіонального розвитку – як внутрішнього 

(державного та місцевого), так і зовнішнього (Структурних фондів ЄС, інших 

міжнародних джерел). Існуюча модель Державного фонду регіонального 

розвитку (ДФРР) частково вирішує проблему консолідації фінансового 

ресурсу для потреб регіонального розвитку (тільки на рівні Державного 

бюджету). Данна модель не вирішує проблему консолідації фінансового 

ресурсу у диверсифікованій структурі фінансового забезпечення реалізації 

регіональної політики загалом, оскільки згідно з частиною першою статті 12 

Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», фінансування 

стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності територій 

здійснюється не тільки за рахунок коштів, передбачених на цю мету в 

законах України про Державний бюджет України, а й за рахунок коштів 

місцевих бюджетів та інших джерел відповідно до законодавства. При цьому 

у законодавстві наявна також проблема недосконалості норм, що регулюють 

питання міжнародної технічної допомоги[31].    

6. Невизначеність правового режиму комунальної власності.  

У міжнародній практиці продаж комунального майна обмежений, а 

найбільш поширений режим щодо такого майна – довгострокова оренда 

(зокрема, земельних ділянок). В Україні продаж комунального майна складає 
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дохідну частину місцевих бюджетів (стаття 71 Бюджетного кодексу 

України); 

7. Відсутність стабільності законодавства, що унормовує інвестиційне 

середовище та інвестиційну привабливість регіональної економіки для 

реалізації інноваційних проєктів.  

Проте така стабільність є запорукою економічного розвитку регіонів, 

які у такий спосіб отримують реальне джерело фінансових надходжень. 

8. Соціальна сфера вітчизняного місцевого самоврядування (як на 

локальному, так і регіональному рівнях) не використовує у повній мірі 

сучасні надбання світової практики у питаннях забезпечення власної 

економічної спроможності.    

Сучасні економічні умови розвитку у соціальній сфері (зокрема, 

обмеженість можливостей державної фінансової підтримки медицини, 

освіти, культури та посилення конкуренції на ринках означених послуг) 

обумовлюють потребу та можливості диверсифікації джерел фінансування 

цієї сфери, у тому числі – шляхом підтримки спроможностей місцевої влади 

до віднайдення «прихованих» резервів.   Прикладом цьому - ситуація з 

ендавментами – одним із ключових механізмів благодійницької допомоги, 

який широко використовується у світовій практиці. Проте практика 

використання потенціалу ендавментів в Україні не поширена, хоча 

необхідність розвитку цього інституту як можливості, зокрема, навчальних 

закладів залучати додаткові кошти передбачена політичними орієнтирами 

розвитку держави[32] і визначена як один з інструментів Стратегії розбудови 

громадського суспільства[33].   Нині заклади соціально-економічної сфери 

зазвичай не користуються цим інструментом, зокрема і через те, що механізм 

його реалізації пов’язаний з участю фінансової (банківської або 

небанківської) установи.  

Орієнтири удосконалення інституційно-правового забезпечення 

реформування державного управління регіональним розвитком. 
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 Для ефективного використання потенціалу інституційно-правового 

забезпечення реформування державного управління  розвитком 

першочергового значення набуває комплексне вирішення наступних завдань:  

1. Удосконалення законодавчих засад регіонального розвитку держави 

шляхом: модернізації конституційних засад регіонального розвитку держави 

як основи формування стратегічно орієнтованої державної політики у 

напрямку приведення загальної моделі організації влади на регіональному 

рівні, унормованої у Конституції України, до європейських принципів 

регіональної демократії та Європейської хартії місцевого самоврядування. Це 

має бути забезпечено у результаті узгодженої роботи усього суспільства – 

влади, бізнесу, громадськості і втілено у роботі Конституційної Асамблеї. 

Унормування на рівні Закону України засад державної регіональної політики. 

Чіткого законодавчого врегулювання суперечливих питань відносин між 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (зокрема, 

відсутності оптимального розмежування повноважень між місцевими 

державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування), 

удосконалення функціонування територіальних громад (наприклад, у таких 

питаннях як управління комунальною власністю, розвиток різних форм 

безпосередньої участі громадян у виконанні завдань і функцій місцевого 

самоврядування, розбудова взаємодії територіальних громад при реалізації 

спільних проектів). Законодавчого оформлення системи адміністративно-

територіального устрою, базування її на принципах економічної 

самодостатності та доступності адміністративних (управлінських) і 

соціальних послуг споживачам цих послуг (відповідно до статті 4 Закону 

України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»).    

2. Інституційно-правове забезпечення розвитку міжрегіональної 

співпраці та кооперації шляхом законодавчого розширення повноважень 

місцевих органів влади (як виконавчої, так і самоврядної) щодо завдань 

регіонального та місцевого розвитку, спільних з сусідніми регіонами, а також 



32 

 

регіонами сусідніх держав (у рамках транскордонного співробітництва). 

Вирішенню означеної проблеми слугуватиме і прийняття Закону України про 

фінансово-організаційну кооперацію на місцевому рівні щодо створення 

стимулів та механізмів об'єднання фінансових та інших ресурсів різних 

місцевих бюджетів з метою розв’язання спільних проблем соціально-

економічного розвитку територій. 

3. Використання потенціалу вітчизняних інноваційних інститутів для 

організації інноваційної інфраструктури у регіонах. У цьому контексті 

інституційно-правовим підходом є законодавче визначення поняття, а також 

процедури формування і функціонування кластерів. Окрім того, варто 

звернути увагу на наукові розробки діючих в Україні інноваційних центрів, 

планувати створення виробничих полігонів для нової економічної політики 

(технопарки, європейська модель Science Cities (наукогради)).    

4. Чітке законодавче визначення ієрархії документів стратегічного 

планування, що потребує прийняття Закону України «Про державне 

стратегічне планування». Важливою у цьому контексті є передбачена 

Національним планом на 2012 рік розробка проекту інноваційної стратегії 

України на 10-річний період[34], у якій має знайти своє відображення і 

відповідне оновлення Державної стратегії розвитку.    

5. Вирішення проблеми розпорошеності державної політики 

регіонального розвитку шляхом нормативного визначення єдиного органу 

щодо формування і реалізації державної регіональної політики. Цей орган міг 

би опікуватися також питаннями координації міжрегіонального та 

транскордонного співробітництва.    

6. Удосконалення правового забезпечення консолідації фінансових 

ресурсів для потреб регіонального розвитку шляхом визначення на рівні 

держави спеціальної національної інституції, спроможної адмініструвати 

великі за обсягом кошти міжнародної допомоги. Окрім того, інтереси 

України зумовлюють потребу удосконалення законодавства в частині 
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отримання міжнародної технічної допомоги.   По суті, йдеться про 

запровадження державно-регіонального партнерства, суб’єктами якого, з 

одного боку, є держава, а з іншого – регіон у особі органів влади 

(муніципальної та державної), представники бізнесу та громадянського 

суспільства.   Інституційно-правовим шляхом реалізації такого партнерства є, 

зокрема, визначення правового статусу Державного фонду регіонального 

розвитку як єдиного джерела консолідації та координації фінансових 

ресурсів для досягнення довгострокових цілей держави у сфері регіональної 

політики.    

7. Досягнення законодавчої визначеності у питаннях правового 

режиму комунальної власності шляхом прийняття відповідного Закону 

України.    

8. Відродження практики визначення територій пріоритетного 

розвитку і передбачення законодавчих гарантій для інвесторів для праці на 

таких територіях.    

9. Законодавче забезпечення диверсифікації джерел фінансування 

соціальних сфер – медицини, освіти, культури шляхом унормування 

залучення до цього процесу благодійницької допомоги та її ключового 

механізму – ендавменту.   Ендавмент є, по суті, практичною реалізацією 

механізму державно-приватного партнерства та свідченням соціальної 

відповідальності бізнесу.    

Для досягнення цілей ефективного державного управління 

регіональним розвитком необхідно здійснити удосконалення його 

інституційно-правового забезпечення шляхом реалізації наступних заходів:    

1. Оновлення конституційної моделі організації влади на 

регіональному рівні відповідно до європейських принципів регіональної 

демократії та Європейської хартії місцевого самоврядування.    

2. Розробити та прийняти такі законодавчі акти:   
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– Закон України «Про засади державної регіональної політики», у 

нормах якого має бути закладене підґрунтя імплементації українського та 

європейського законодавства щодо реалізації державної регіональної 

політики.  

– Оновити редакцію Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (зокрема, в 

частині розширення повноважень місцевих органів влади (як виконавчої, так 

і самоврядної) у питаннях вирішення завдань регіонального та місцевого 

розвитку, розв’язання проблем, спільних з сусідніми регіонами, а також 

регіонами сусідніх держав (у рамках транскордонного співробітництва); 

– Закон України «Про Державний фонд регіонального розвитку» з 

унормуванням статусу цього фонду як єдиного джерела консолідації та 

координації фінансових ресурсів з усіх джерел, визначених законодавством, 

для досягнення довгострокових цілей держави у сфері регіональної політики.  

– Закон України про фінансово-організаційну кооперацію на 

місцевому рівні, що дозволить підвищити ефективність фінансового та 

ресурсного забезпечення громад в частині створення стимулів та механізмів 

об’єднання фінансових та інших ресурсів місцевих бюджетів з метою 

розв’язання спільних проблем соціально-економічного розвитку територій 

– Зміни до Господарського кодексу України в частині визначення 

«кластеру» як одного із спеціальних видів господарювання на регіональному 

рівні, у т.ч. шляхом визначення правового режиму поняття «кластер», 

унормування процедури створення та стимулювання інноваційної діяльності 

у межах кластерів, визначення ролі кластерів як дієвих інструментів 

реалізації проєктів міжрегіональної кооперації та інтеграції (у т.ч. у сфері 

імпортозаміщення), передбачення можливості формування кластерних 

об’єднань (наукоградів, технополісів, центрів знань, бізнес-інкубаторів тощо) 
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– Закон України «Про міжнародну технічну допомогу», норми якого 

мають закріпити на законодавчому рівні механізм залучення іноземної 

фінансової допомоги, зокрема, на потреби регіонального розвитку.  

– Закон України «Про комунальну власність», норми якого мають 

визначити правовий режим цієї форми власності, забезпечуючи у такий 

спосіб економічну спроможність регіонального та місцевого самоврядування.  

– Закон України «Про території пріоритетного розвитку», положення 

якого мають унормовувати порядок визначення, правові та економічні 

основи статусу і функціонування територій пріоритетного розвитку. 

– Забезпечити впровадження на цих територіях спеціального режиму 

інвестиційної діяльності, сприяти формуванню «точок зростання» та «ареалів 

розвитку» (у т.ч. йдеться як про «точкові» інвестиційні проекти, так і про 

розвиток регіональних (міжрегіональних) кластерів); запровадити дієві 

стимули щодо створення (та збереження) на територіях пріоритетного 

розвитку нових робочих місць.  

– Визначати загальні правила регулювання економічних відносин 

суб’єктів економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку.  

– Гарантувати стабільність інституційно-правового забезпечення та 

державну підтримку місцевої економічної ініціативи на територіях 

пріоритетного розвитку.  

– Зміни до Закону України «Про благодійництво та благодійну 

допомогу» та Закон України «Про ендавмент» з відповідним оновленням 

чинного законодавства у напрямку поширення практики залучення коштів 

юридичних та фізичних осіб на потреби благодійництва, благодійної 

(та адресної соціальної) допомоги як на загальнонаціональному, так і на 

регіональному рівні; імплементації кращих європейських та світових 

юридичних практик вирішення системних проблем у цій сфері до 

вітчизняного законодавства щодо благодійництва та благодійної допомоги 

(у т.ч. шляхом визначення місця та ролі інституту «ендавмент» у 
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нормативно-правових актах, що регламентують питання державного 

управління регіональним розвитком).[56]    

3. На рівні Кабінету Міністрів України доцільними є: 

 – Розробка і прийняття нормативно-правового акту про впровадження 

кластерної моделі підвищення конкурентоспроможності економіки України;  

– Сприяння зміцненню і розвитку інноваційного компоненту розвитку 

регіонів (зокрема, кластерного підходу) при реалізації програм державно-

приватного партнерства, розробці і укладенні Угод регіонального розвитку та 

розподілі коштів Державного фонду регіонального розвитку. 

– Рзробка методичних засад взаємодії з українською діаспорою в 

питаннях інтернаціоналізації діяльності українських кластерів.  

– Впровадження у освітніх програмах вищих учбових закладах 

України (у тому числі – з питань перепідготовки фахівців органів місцевого 

самоврядування і державного управління) спеціальних курсів щодо 

розбудови мережевих структур організації виробництва і праці.  

–Удосконалення механізмів взаємодії інститутів влади і 

громадянського суспільства при аналізі процесів регіонального розвитку та 

визначенні шляхів та стратегічних орієнтирів їх оптимізації.   
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РОЗДІЛ 2  

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ 

 

2.1. Сучасний стан публічного управління соціально-економічним 

розвитком в Україні 

Найважливішим завданням розвитку механізмів державного 

управління соціально-економічним розвитком регіону є забезпечення 

збалансованого розвитку всіх об’єктів управління, або, інакше, керованих 

процесів. Це завдання вирішується досить давно, проте, до цих пір 

залишається багато спірних, проблемних питань, що обумовлено 

динамічністю і багатогранністю даної проблеми. Проведення моніторингу 

соціально-економічного розвитку регіонів є важливою умовою для розвитку 

механізмів державного управління соціально-економічним розвитком 

регіону. Якість аналізу і достовірність аналітичних висновків залежить, перш 

за все, від якості інформаційних ресурсів моніторингу. Помилки, 

неузгодженості та всі інші недоліки, що містяться в інформації моніторингу, 

можуть відбитися на аналітичних розрахунках і привести до спотворення 

результатів аналізу. 

На сьогоднішній день регіони зацікавлені в збереженні накопиченого 

соціально-економічного та екологічного потенціалів, а також у розвитку 

інноваційного відтворення. У разі спаду виробництва та обмеженості 

ресурсів в регіоні падає рівень життя населення і існує ймовірність стати 

депресивним. Механізм збільшення цих потенціалів регіону досить складний, 

вимагає великих тимчасових і фінансових витрат. У той час як при сталому 

розвитку регіональні інтереси реалізуються найбільшою мірою. Тому, в 

роботі ставиться завдання дослідити основні підходи до реалізації 

сучасних механізмів державного управління соціально-економічним 

розвитком регіону в Україні. 
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Державне управління cоціально-економічним розвитком регіону 

здійснюється шляхом організації системи дій, яка реалізує інтереси держави 

по відношенню до регіонів та інтереси самих регіонів по відношенню до 

держави. Методи, механізми і способи реалізації таких дій повинні бути 

засновані на законодавстві у поєднанні з інтересами і законодавчими актами 

в регіонах. 

Аналіз сучасного стану механізмів державного управління соціально-

економічним розвитком регіону треба здійснювати за допомогою 

реалізації моніторингу стану соціально-економічного розвитку регіонів 

України. При побудові системи моніторингу необхідно визначати всі основні 

елементи, без яких неможливо її ефективне функціонування. Першим 

елементом системи моніторингу можна назвати організації, які беруть участь 

в цьому процесі, як на національному, так і на регіональному та місцевому 

рівнях управління, що мають в своєму складі відповідні підрозділи 

(департаменти, відділи), оснащені досить потужною комп’ютерною 

технікою, що використовується для обробки результатів моніторингу.[57] 

В якості другого елементу системи моніторингу необхідно виділити 

перелік найважливіших базових характеристик і показників. Системою 

моніторингу має бути передбачено формування інформаційної системи, яка 

необхідна для проведення аналізу соціально-економічного розвитку регіонів 

з метою оцінки поточного стану і ходу реалізації державної регіональної 

політики з проведення економічних реформ і соціальних перетворень в 

регіонах. 

На сучасному етапі комплексний розвиток територій та ефективна 

реалізація стратегічних цілей і завдань їх розвитку неможливі без досягнення 

суспільної злагоди між органами влади і населенням. Моніторинг соціально-

економічних процесів виступає як інструмент узгодження інтересів в процесі 

реалізації стратегії регіонального розвитку і є умовою та базою, на основі 

якої можлива консолідація регіонального співтовариства. В цілому існують 
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три інтегральні групи інтересів, до яких відносяться: населення і 

громадянські інститути, бізнес, влада. Роль налагодження конструктивного 

діалогу цих груп зростає з розвитком демократичних процесів в нашій 

країні.Тому найбільш оптимальною є диференціація цільової аудиторії на три 

основні групи: держава, інвестори і населення, об’єднаних єдністю цільових 

установок моніторингу соціально-економічного розвитку регіону і 

спільністю інформаційних цілей для прийняття відповідних рішень. 

Розглянемо виділені групи в рамках системи моніторингу: 

1. Держава. В ході проведення моніторингу, державні органи мають на 

меті діагностування всіх аспектів соціально-економічного розвитку регіону 

та його територій з метою виявлення основних тенденцій розвитку окремих 

видів діяльності та кластерних утворень, при цьому стратегічною метою 

владних інститутів буде подолання диференціації населення за рівнем життя 

і територій за рівнем економічного розвитку. Таким чином, моніторинг 

соціально-економічного розвитку регіону з позиції держави проводиться 

головним чином для отримання необхідної інформації для коригування 

державної регіональної політики і подальшої розробки комплексно-цільових 

програм підтримки основних галузей і територій.[57] 

2. Інвестори. Цільовим орієнтиром моніторингу соціально-

економічного розвитку для інвесторів є отримання відомостей про 

особливості інвестиційного клімату в регіоні. При цьому дана категорія 

користувачів зацікавлена у отриманні інформації щодо рівня і характеру 

ризиків при здійсненні інвестиційних проектів. Крім того, інвесторам 

важливо виявити потенційні стимули для розміщення інвестиційних 

ресурсів, що надаються органами державної влади, або обумовлені 

природно-ресурсним, кадровим та інноваційним потенціалом території. 

3. Населення. Основним цільовим орієнтиром проведення моніторингу 

соціально-економічного розвитку регіону для населення буде уявлення про 

ступінь благополуччя регіону та комфортності проживання в ньому з позицій 
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соціально-економічної та суспільної стабільності і безпеки. При цьому 

необхідно відзначити, що рівень і якість життя населення є основними 

параметрами успішного розвитку регіону. 

Інформаційні потоки також повинні стати елементом системи 

моніторингу і служити засобами комунікації між організаціями, які беруть 

участь в цьому процесі. Методи обробки та аналізу інформації необхідні для 

проведення аналітичних робіт з метою оцінки соціально-економічного 

розвитку регіонів. 

Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів служить для 

полегшення процесу прийняття управлінських рішень, у зв’язку з чим він 

повинен будуватися на основі застосування сучасних та ефективних методів 

аналізу, оперативних методів обробки інформації за допомогою новітнього 

програмного забезпечення. В системі моніторингу також необхідно виділити 

ще один елемент - персонал фахівців, зайнятих збором і обробкою 

аналітичної інформації для проведення моніторингу, від якого вимагається 

володіння всіма методами аналізу і прогнозу показників на всіх рівнях 

моніторингу та достатній рівень кваліфікації. 

Система методів економічного аналізу даних моніторингу соціально-

економічного розвитку регіонів повинна забезпечувати вирішення наступних 

основних завдань: 

- виявлення темпів зростання звітних показників моніторингу у 

порівнянні з попереднім періодом даного року та з аналогічним періодом 

минулого року для характеристики тенденцій показників; 

- визначення відхилень фактичних даних від прогнозних значень 

показників; 

- визначення відхилень від середньоукраїнських значень за кожним 

показником моніторингу; 

- виявлення причин позитивних та негативних тенденцій в розвитку 

регіонів; 
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- оцінку ходу реалізації заходів державних та регіональних програм, 

рішень органів державної влади. 

Побудова організаційно-функціональної структури системи 

моніторингу має орієнтуватися на використання ієрархічного 

функціонального підходу, який забезпечить необхідну оперативну гнучкість 

управління розвитком регіону та скоординовану взаємодію суб’єктів 

моніторингу на всіх рівнях управління регіональним розвитком. Методичне 

та нормативно-правове забезпечення передбачає поділ повноважень та чітке 

визначення прав, обов’язків і відповідальності всіх суб’єктів моніторингу, 

при цьому особливу увагу необхідно звернути на ступінь відповідальності за 

надання інформації з порушенням встановлених термінів, а також подання 

неповної інформації, розробку методичної та нормативно-правової 

документації, що включає методичні рекомендації, порядок та регламент 

проведення моніторингу. 

Сформована на основі системного підходу система моніторингу є 

надійним джерелом отримання достовірної оперативної інформації про 

соціально-економічні процеси, що відбуваються в регіонах, і забезпечує 

прийняття науково-обгрунтованих рішень щодо попередження, ослаблення 

та усунення виявлених негативних явищ і тенденцій у соціально-

економічному розвитку регіонів. Таким чином, органи влади і управління 

періодично проводять моніторинг соціально-економічного розвитку на 

підставі даних, що надаються суб’єктами офіційного статистичного обліку. 

Кабінетом Міністрів України визначено процедуру проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики, яка передбачає періодичне відстеження відповідних індикаторів на 

підставі наявних даних офіційної статистики, інформації центральних органів 

виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 

Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, органів місцевого 

самоврядування та проведення на підставі даних моніторингу оцінки 
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результативності виконання індикаторів шляхом порівняння отриманих 

результатів з їх цільовими значеннями. 

Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів проводиться 

шляхом здійснення розрахунків рейтингової оцінки (ранжування) регіонів за 

кожним напрямом та розрахунку загальної рейтингової оцінки в цілому за 

всіма напрямами: щокварталу та щороку. 

Оцінка соціально-економічного розвитку областей та міста Києва за 

січень-червень 2020 року проведена Мінрегіоном відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 856 «Про 

затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації державної регіональної політики».  

Оцінку здійснено за 26 показниками, що характеризують ситуацію за 6 

напрямами в різних сферах соціально-економічного розвитку регіонів 

(економічна ефективність, інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна 

співпраця, фінансова самодостатність, ефективність ринку праці, розвиток 

інфраструктури, відновлювана енергетика та енергоефективність) та 

проведено ранжування регіонів за кожним напрямом оцінки. За підсумками 

січня-червня 2020 року в цілому в регіонах спостерігалися негативні 

тенденції щодо динаміки виробництва в ключових сферах розвитку: 

промисловості, сільському господарстві, будівництві та освоєнні капітальних 

інвестицій, про що свідчить динаміка основних соціально-економічних 

показників: зменшились обсяги виробництва промислової продукції у 22 

регіонах та в цілому по Україні (на 8,3 %, у січні-червні 2019 році – ріст на 

1,3 %); зменшились обсяги виробництва продукції сільського господарства у 

21 регіоні та в цілому по Україні (на 18,7 %,(у січні- червні 2019 року 

зростання на 5,8 %); зменшились обсяги будівельної продукції у 19 регіонах 

та в цілому по Україні (на 5,5 %, у січні- червні 2019 року зростання на 25,3 

%); зменшилися обсяги капітальних інвестицій у 24 регіонах та в цілому по 

Україні (на 34,9 %, у січні-червні 2019 року зростання на 12,3 %); 
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збільшились доходи місцевих бюджетів у 20 регіонах: від 0,6 % у 

Закарпатській до 6,9 % у Київській областях; в середньому по Україні 

показник приросту склав 1,9 % (у січні-червні 2019 року – 17,5 %), що 

дозволяє більш самостійно вирішувати місцеві проблеми розвитку; [73] 

Як показує досвід провідних країн світу, соціально-економічний 

розвиток сприяє підвищенню рівня життя населення. Так, відбувається 

зростання доходів населення, збільшення показників якісних параметрів 

життя, також стають доступнішими різного роду соціальні та економічні 

блага. Багато в чому процеси соціального та економічного розвитку взаємно 

доповнюють один одного. По-перше, економічне зростання обумовлює 

збільшення добробуту, так як внаслідок підвищення економічної активності 

населення та збільшення продуктивності праці, а також за рахунок 

розширення сфери соціальних трансфертів страхового і не страхового 

характеру відбувається зростання трудових доходів населення. По-друге, 

зростання доходів веде до підвищення рівня життя, що позитивним чином 

позначається на можливостях розширення і накопичення людського капіталу 

через освіту, охорону здоров’я і т.д. У свою чергу, розвиток людського 

капіталу як одного з найбільш важливих факторів економічного виробництва 

сприяє подальшому економічному розвитку. 

В даний час для регіональних органів управління найактуальнішим 

завданням є підтримання певних параметрів соціально-економічного та 

екологічного розвитку за рахунок внутрішньо-регіональних ресурсів. До 

найбільш значущих індикаторів (параметрів) регіональних інтересів в 

системах управління відносять такі як досить стабільна внутрішня і 

національна політична обстановка в регіоні, забезпеченість регіону 

фінансовими, природними, трудовими та іншими необхідними ресурсами, 

включаючи можливості їх раціонального та ефективного застосування; 

наявність природного і інтелектуального потенціалу, інфраструктурних 
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галузей для внутрішнього і міжрегіонального розвитку, і нарешті, рівень 

життя і освіти населення повинні відповідати стандартам держави. 

Основними принципами, покладеними в основу складання зведених 

індексів соціально-економічного розвитку регіонів, виступають: 

- відповідність заявленим цілям - показник повинен бути змістовним 

саме в контексті даної мети (наприклад, індекс споживчих цін на місячному 

рівні не може розглядатися як показник, що характеризує інвестиційну 

привабливість); 

- значимість показників - перевага віддається загальним, а не 

приватним показниками (динаміка реальних доходів населення, а не динаміка 

реальних заробітних плат або пенсій, тощо); 

- показники покликані найбільш повно характеризувати виконання 

заявлених цілей - так, в разі оцінки інвестиційної привабливості розвитку 

слід враховувати не стільки динаміку інвестицій, скільки такі показники, як 

обсяги інвестицій і будівельних робіт на душу населення, прибутковість 

підприємств; 

- обмеженість набору показників, на основі якого розраховуються 

зведені індекси (якщо зведений індекс містить занадто багато складових, 

виникає проблема у відстеженні вкладу конкретного показника на 

агрегованому рівні); 

- порівняння суб’єктів за показниками. Це означає, що всі показники, 

які використовуються в розрахунку зведених індексів по кожній цілі, 

формуються за середнім значенням відповідного показника по Україні та 

відображаються у відсотках.[74] 

6 серпня 2014 року Уряд затвердив нову Державну стратегію 

регіонального розвитку на період до 2020 року, яка визначила цілі та 

пріоритети державної регіональної політики до 2020 року, механізми та 

інструменти її реалізації, систему моніторингу та оцінки результативності 

реалізації. Доцільність підготовки нового стратегічного документа, 
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розробленого відповідно до європейських стандартів, зумовлено зміною 

зовнішніх та внутрішніх умов для розвитку регіонів України протягом 

останніх років. [51] 

Стратегія визначає інтегрований підхід до формування і реалізації 

державної регіональної політики, який передбачає поєднання таких 

складових частин: 

- секторальної (галузевої) - підвищення рівня конкурентоспроможності 

регіонів шляхом оптимізації і диверсифікації структури економіки, 

забезпечення ефективної спеціалізації регіонів з пріоритетним 

використанням власного ресурсного потенціалу територіальної (просторової)  

- досягнення рівномірного та збалансованого розвитку територій, 

розвиток міжрегіонального співробітництва, запобігання поглибленню 

соціально-економічних диспропорцій шляхом формування «точок 

зростання», активізації місцевої економічної ініціативи та зміцнення 

потенціалу сільської місцевості, забезпечення соціально-економічної єдності 

і рівномірності розвитку регіонів з метою створення рівних умов для 

розвитку людини; 

- управлінської - застосування єдиних підходів до формування і 

реалізації політики регіонального розвитку, створення єдиної системи 

стратегічного планування та прогнозування розвитку держави і регіонів, 

оптимізація системи територіальної організації влади.  

Також вийшла Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 

2021 р. N 179, Про затвердження Національної економічної стратегії на 

період до 2030 року, у якій йдеться про стратегічні переваги України, завдяки 

природнім ресурсам, географічному положенню та якості людського 

капіталу, що загалом може стати основою для стрімкого економічного 

зростання держави. Натомість ряд перепон стоять на заваді реалізації 

власного потенціалу. Україна повинна посилити свої позиції на світовій та 
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регіональній арені, що сприятиме підвищенню рівня добробуту населення - 

головній меті державної політики.[50] 

Світ швидко змінюється і це потребує відповідного реагування з боку 

України. Зростання кількості населення, глобальні зміни клімату, стрімкий 

розвиток цифрової економіки, а також регіоналізація міжнародного 

виробництва створюють як виклики, так і нові можливості для України. Саме 

тому важливо мати узгоджене бачення щодо стратегічного курсу економічної 

політики України, що враховуватиме глобальні тренди та внутрішні 

можливості держави.  

Відправною точкою під час прийняття рішень щодо довгострокового 

розвитку держави та першим кроком у розробленні Стратегії стало 

проведення комплексного аудиту національної економіки. Результати аудиту 

дали змогу визначити рівень соціально-економічного розвитку України на 

сьогодні та можливості для зростання в майбутньому. 

Україна є однією з найбільших за територією та кількістю населення 

держав Європи, але також однією з найбідніших. Попри те, що Україна 

посідає 56 місце у світі за розміром валового внутрішнього продукту (далі - 

ВВП) в абсолютному вимірі, за показником ВВП на душу населення Україна 

займає лише 119 позицію. За результатами аудиту Україні не вдалося 

реалізувати потенціал у природніх ресурсах, географічному положенні та 

якості людського капіталу. [75] 

Україна отримала значні стартові можливості та ресурси після 

розпаду СРСР і здобуття незалежності - розвинений промисловий сектор, 

енергетичну та транспортну інфраструктуру, що відповідали потребам 

національної економіки. Проте сьогодні через відсутність стимулів до 

модернізації та далекоглядної політики значна частина транспортної 

інфраструктури, енергетики, електричних та газових мереж перебувають у 
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критичному стані, а експорт країни на 54 відсотки складається з товарів з 

низькою доданою вартістю. 

В Україні не було створено привабливе для іноземних інвестицій та 

конкурентоспроможне на міжнародному ринку середовище. У 2019 році 

іноземні інвестиції були втричі менші, ніж в сусідній Польщі та у п'ять разів 

нижчі за приватні грошові перекази в Україну. Попри те, що Україна в 

цілому є привабливою для іноземних інвесторів, за останні майже 30 років 

держава накопичила значно менше інвестицій, ніж інші країни, особливо 

зважаючи на обсяг економіки держави.[76] 

Результати аудиту дали змогу побачити глибокі трансформації 

секторів економіки. Україна відставала у 90-ті роки і продовжує відставати в 

розвитку з точки зору продуктивності праці, енергоефективності, доданої 

вартості в промисловості та в сільському господарстві. Причинами такої 

стагнації є відсутність інвестицій, поступова зношеність та відсутність 

модернізації обладнання, повільні темпи запозичення та розвитку передових 

технологій та інновацій у виробництві. 

Недостатній економічний та соціальний розвиток України ведуть до 

підвищення рівня трудової міграції та втрати людського потенціалу. 

Переважна частина тих, хто залишає Україну, - це високоосвічені люди 

молодого віку. В результаті діяльності трудових мігрантів за кордоном 

країни отримують щонайменше 27 млрд. доларів США валової доданої 

вартості на рік. Основними причинами трудової міграції українців є низький 

рівень заробітної плати, невідповідність кваліфікації вимогам ринку праці, 

незадоволеність системою охорони здоров'я, а також станом безпеки. 

Демографічна криза в перспективі матиме негативний вплив на економічну 

сферу через зменшення обсягу внутрішнього ринку та чисельності робочої 

сили.[77] 

Причиною недостатньої реалізації зазначеного потенціалу є 

проведення непослідовної політики протягом багатьох років. Незавершення 
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реформ не дало змоги Україні на відміну від інших постсоціалістичних країн 

перейти в ефективно функціонуючу ринкову економіку. В результаті в 

Україні середній темп приросту ВВП у період з 1996 до 2019 року становив 

лише 3,6 відсотка, тоді як в країнах Центральної Європи - 6,4 відсотка. Крім 

того, Україна зіштовхнулась із збройною агресією Російської Федерації, 

внаслідок якої тимчасово окуповано 7 відсотків території нашої держави, на 

якій станом на 2013 рік проживало 13 відсотків населення України та 

формувалося 13,7 відсотка ВВП. 

Якщо зростання ВВП в Україні залишиться на нинішньому рівні, 

досягнення поточного показника ВВП на душу населення в Польщі займе 50 

років, а в Німеччині - майже 100. Для того, щоб досягти європейського рівня 

добробуту, необхідно закласти такі засади розвитку економіки, які 

забезпечать принаймні півтора-два десятиліття прискореного зростання і 

дадуть змогу надолужити втрачене. 

Валовий внутрішній продукт І–ІV кварталах 2020 року й у 2020 році. 

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2020р. порівняно із 

2019р. зменшився на 4,0%.  
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Рис. 2.1  Динаміка реального ВВП України 

 

Номінальний ВВП становив 4194,1 млрд.грн, а ВВП у розрахунку на 

одну особу – 100469 грн. або 3588 дол. США. 
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Проведення послідовної державної політики, спрямованої на 

європейський та євроатлантичний курс, побудова відносин з новими 

азійськими та близькосхідними центрами тяжіння, створення сприятливого 

бізнес-клімату, розвиток підприємництва та підтримка експорту, залучення 

інвестицій та розвиток ринків капіталу, розвиток внутрішнього споживання 

та інші механізми дадуть змогу посилити позицію країни як регіонального 

суб'єкта та стануть чинниками зростання економіки. Забезпечення 

інноваційного випереджального економічного зростання сприятиме 

людському розвитку через відповідну якість освіти, науки, медицини, 

культури та навколишнього природного середовища. 

Ця Стратегія визначає довгострокову економічну візію, принципи і 

цінності, "червоні лінії" (неприпустимі напрями руху), ключові напрями 

(вектори) економічного розвитку та за кожним з 20 напрямів - стратегічні 

цілі, шляхи їх досягнення з урахуванням наявних і потенційних викликів і 

бар'єрів, а також основні завдання державної економічної політики та цільові 

індикатори на період до 2030 року. 

Стратегія передбачає поетапне досягнення мети щодо підвищення 

рівня добробуту населення. Першочерговим етапом є формування 

конкурентоспроможних умов для бізнесу та інвестицій, а також відновлення 

довіри до державних інститутів. Це дасть змогу перемогти у конкуренції за 

капітал на світовому ринку та як результат залучити інвестиції для 

модернізації секторів економіки. 

Трансформовані та високопродуктивні сектори економіки зможуть 

ефективно конкурувати на міжнародному ринку товарів і послуг з 

іноземними державами, що сприятиме зростанню податкових надходжень до 

бюджету та доходів населення. 

Великий внутрішній споживчий ринок та зростання податкових 

надходжень сприятимуть розвитку сфери послуг та підвищенню якості життя 

громадян у розрізі освіти, охорони здоров'я, стану навколишнього 
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природного середовища, національної безпеки, культури та соціального 

забезпечення. Це сприятиме розвитку людського потенціалу - головного і 

найважливішого потенціалу у XXI столітті, який Україна повинна системно 

розвивати [52]. 

Таким чином, визначальною ланкою в державному управлінні 

соціально-економічним розвитком є моделювання організаційно-

економічного механізму реалізації стратегії розвитку. Саме цей механізм 

здатний буде врегулювати економічні і правові аспекти реалізації стратегії 

соціально-економічного розвитку. 

Розглянемо  демографічну ситуацію в Україні у січні 2021 року 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 лютого 2021р. 

становила 41554,8 тис. осіб. Упродовж січня 2021р. чисельність населення 

зменшилася на  33,5 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості 

померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 38 

живонароджених (рис. 2.2). 
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Рис.2.2. Чисельність наявного населення станом на січень 2021р. 
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Таблиця 2.1  

Порівняння чисельності населення з минулим роком 

 Січень 2021
 

Січень 2020 

Чисельність наявного населення (за оцінкою)  

на 1 лютого 

41554836 41879904 

Середня чисельність наявного населення у 
січні 

41571595 41891160 

Чисельність постійного населення  (за 
оцінкою)  

на 1 лютого 

41385199 41710267 

Середня чисельність постійного населення у 
січні 

41401958 41721523 

Загальний приріст, скорочення (–) населення  –33518 –22512 

Природний приріст, скорочення (–) 
населення  

–35790 –25682 

Кількість живонароджених  21931 27928 

Кількість померлих  57721 53610 

з них дітей у віці до 1 року 159 175 

Міграційний приріст, скорочення (–) 
населення  

2272 3170 

Кількість прибулих 25966 41862 

Кількість вибулих 23694 38692 

 

Дані щодо розрахунку (оцінки) чисельності населення охоплюють усі 

регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим і м. Севастополя. Дані щодо природного та міграційного рухів 

населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без 

урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 
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Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях. 

Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній 

території, враховуючи осіб, що тимчасово мешкають (за умови їхньої 

відсутності в місці проживання не більше ніж 12 місяців).  

Постійне населення – населення, яке постійно мешкає на момент перепису на 

певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у 

місці проживання не перевищувала 12 місяців.  

Середня чисельність населення (наявного/постійного) розрахована як середня 

арифметична з чисельності на початок і кінець періоду спостереження.   

Розрахунки (оцінки) чисельності населення проводяться щомісячно станом на 

початок кожного місяця і щорічно станом на 1 січня на основі наявних 

адміністративних даних і на підставі підсумків останнього перепису 

населення, до яких додається кількість живонароджених і прибулих на певну 

територію і віднімається кількість померлих і вибулих із цієї території.  

Загальний приріст (скорочення) населення – сума природного приросту 

(скорочення) та міграційного приросту (скорочення).  

Природний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю 

живонароджених та кількістю померлих.  

Інформація щодо кількості живонароджених і померлих (у т. ч. дітей у віці до 

1 року) сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають 

територіальні органи Міністерства юстиції України.  

Міграційний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю 

прибулих на певну територію та кількістю вибулих за її межі. Інформація 

щодо міграції сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання, які надають органи реєстрації (виконавчі органи сільської, 

селищної або міської ради, сільські голови (якщо відповідно до законодавства 

виконавчий орган сільської ради не утворено)).[48] 
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Не менш важливим показником соціально-економічним розвитком 

України є середня заробітна плата населення. На рис.2.3 приведено 

порівняння динаміки середньої заробітної плати населення з минулим роком. 

Рис. 2.3.  Динаміка середньої заробітної плати у 2020–2021 роках 

 

Як основний чинник сталого розвитку країни є заробітна плата 

населення, так середня номінальна заробітна плата штатного працівника 

підприємств, установ та організацій у лютому 2021р. становила 12549 грн, 

що у 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн). Порівняно 

із січнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,7%, 

а за останні 12 місяців (відносно лютого 2020р.) – на 15,7%.[48] 

Індекс реальної заробітної плати розраховується шляхом ділення 

індексу нарахованої номінальної заробітної плати (без урахування податку на 

доходи фізичних осіб та військового збору) на індекс споживчих цін. [49] 

Індекс реальної заробітної плати у січні 2021р. порівняно із груднем 

2020р.  становив 85,9%, а відносно січня 2020р. – 108,3%. 
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Приведено інформацію по всім регіонам України, крім тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 

частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях. 

Номінальна заробітна плата включає тарифні ставки (посадові 

оклади), премії, доплати, надбавки, оплату за невідпрацьований час, а також 

обов’язкові відрахування: податок на доходи фізичних осіб, військовий збір. 

Реальна заробітна плата характеризує купівельну спроможність 

номінальної заробітної плати під впливом змін споживчих цін на товари і 

послуги та рівня податків й обов’язкових платежів.  

Людський потенціал характеризує спроможність до розв’язання 

завдань щодо сталого розвитку, а людський капітал – це реалізовані його 

здібності та можливості (мотиваційні, ціннісні, освітні, інноваційні, 

професійні, підприємницькі, фізичні та психічні, адаптаційні, духовно-

моральні тощо), які приносять людині статусні й матеріальні переваги, а для 

цілей сталого розвитку – найоптимальніші шляхи їх досягнення [12]. 

Соціальний потенціал у сфері соціальних відносин має здатність до 

перетворення в соціальний капітал. Останній є соціально-інституційним 

ресурсом, який забезпечує досягнення цілей сталого розвитку через 

співробітництво та партнерство, довіру й відповідальність, з урахуванням 

подолання суперечностей розвитку економічної, екологічної та соціальної 

сфер. Модернізація суспільних відносин на засадах сталості потребує високої 

активізації й концентрації зусиль влади, бізнесу, громадськості на основі 

реалізації соціального капіталу. Активізація соціальних ресурсів сталого 

розвитку обумовлюється соціальним потенціалом людини та суспільства, 

соціальними відносинами й інститутами, а також соціальною 

відповідальністю, яка є запорукою активізації державного й регіонального 

управління у визначеному напрямі.  
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2.2. Проблеми та перспективи публічного управління соціально-

економічним розвитком в Україні 

 

На державному рівні проголошено, що регулювання соціально-

економічного розвитку регіонів належить до пріоритетних завдань 

державного управління, є одним із ключових питань у процесі становлення 

нової моделі соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні, вагомим 

механізмом забезпечення територіальної цілісності та стабільності в державі. 

Однак на разі відсутність обгрунтованої політики регіонального розвитку 

держави призводить до зростання територіальних диспропорцій та 

загострення економічних, політичних і соціальних проблем. Вищезазначена 

актуалізує пошук, розробку і впровадження в практику нових механізмів 

державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів, 

застосування адекватних методів управління регіональним розвитком.[53] 

Необхідність модернізації економіки України потребує сьогодні 

пошуку нових форм регіонального соціально-економічного розвитку, які б не 

тільки враховували економічну, соціальну, екологічну, культурну специфіку 

окремих регіонів, але й забезпечували поєднання економічного зростання з 

покращенням якості життя людей. Беззаперечно, відповідні трансформаційні 

процеси вимагають наукового переосмислення форми і сутності державного 

управління, зокрема вироблення інноваційних підходів до державного 

регулювання соціально-економічного розвитку регіонів України. 

Аналізуючи сучасний стан соціально-економічного регіонального 

розвитку в нашій державі, теоретичні та практичні підходи до визначення 

основних завдань в управлінні регіональним розвитком можна сказати, що в 

державному управлінні регіональним розвитком на сьогодні існує значний 

ряд проблем, вирішення яких має стати одним із чинників стабілізації 

ситуації в нашій державі та формування умов для подальшого розвитку 

регіонів та країни в цілому. З метою забезпечення ефективного державного 
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управління соціально-економічними процесами в регіоні, для вирішення 

стратегічних завдань перш за все необхідна розробка довгострокового плану 

дій, котрий має погоджувати різні елементи державної економічної та 

соціальної політики з ресурсними і фінансовими можливостями регіону.[54]  

Відповідно до сучасних реалій соціально-економічного розвитку 

потрібно сконцентрувати увагу на таких пріоритетах. Перший пріоритет 

повинен концентруватися на створенні оптимальних умов, які б надавали 

регіонам можливість розкрити свій потенціал і ефективно скористатися 

конкурентними перевагами регіональної економіки. Другий пріоритет має 

містити завдання і заходи, спрямовані на недопущення поглиблення 

регіональних диспропорцій та створення інфраструктури задля співпраці 

різних регіонів України в рамках конкретних проектів. Третій пріоритет 

повинен окреслювати необхідність створення бази для реалізації ефективної 

регіональної політики — механізмів та інструментів державного управління 

регіональним розвитком, які б відповідали вимогам часу. 

 Для ефективного регіонального соціально-економічного розвитку 

варто чітко визначити фактори котрі сприяють підвищенню його 

конкурентоспроможності.[54] 

 Для цього потрібне проведення спеціального дослідження або 

діагностики з метою вибору й оцінки таких факторів 

конкурентоспроможності, що показують наявність у території певних 

властивостей, затребуваних або особливо важливих для споживача при 

рішенні питання про розміщення виробництв, переміщенні вантажу або 

відвідуванні даного місця. На початковому етапі аналізу території варто 

використовувати маркетингову "метрику", що відображає стандартизовану 

вибірку основних показників маркетингових аспектів життєдіяльності 

території. При проведенні діагностики крім традиційних інструментів 
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маркетингу, таку як SWOT-Аналіз, PEST-аналіз, портфельний аналіз тощо, 

виправдане використання моделювання.[55] 

 При цьому досліджувана територія описується системою факторів 

різної природи, взаємозв'язків між ними й початковими тенденціями зміни. У 

процесі моделювання можливе відстеження так званих "цільових факторів", 

що є свого роду індикаторами соціально-економічного розвитку, наприклад, 

"інвестиційна привабливість", "соціальна напруженість" або "якість життя 

населення". У рамках стратегічної цілі стосовно підвищення 

конкурентоспроможності регіонів державна політика регіонального розвитку 

має бути спрямованою на реалізацію таких операційних завдань: підвищення 

ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку регіонів; 

створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші 

території, розвиток сільської місцевості; підвищення ефективності 

використання внутрішніх чинників розвитку регіонів. Відтак посилення 

конкурентоспроможності регіонів передбачається здійснити за рахунок: 

створення на регіональному рівні ефективних господарських структур, 

орієнтованих на інтенсифікацію використання регіонального потенціалу; 

розбудови та модернізації інфраструктури; забезпечення в усіх регіонах 

України сприятливих умов для залучення інвестицій, рівних умов для 

конкуренції міст на ринку інвестицій, особливо стратегічних прямих 

іноземних інвестицій, що приносять високу додану вартість; розвитку 

інноваційної інфраструктури бізнес-інкубаторів, центрів трансферту 

технологій; впровадження сучасних форм міжтериторіальної економічної 

інтеграції та кооперації для спільного освоєння ресурсів і комплексного 

розвитку територій, запровадження механізму укладання угод про співпрацю 

між регіонами; розширення участі громадськості у вирішенні питань 

розвитку територій, забезпечення відкритості інформації, налагодження 

прозорого моніторингу соціально-економічного розвитку територій; 
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об'єднання зусиль і забезпечення відповідальності громадськості, влади та 

бізнесу у сфері реалізації проектів регіонального розвитку. 

 Результатом заходів, здійснених для досягнення даної цілі, буде 

підвищення рівня розвитку регіонів, їх економічної активності, формування 

економіки на більш досконалій технологічній основі. Запобігання зростанню 

диспропорцій, котрі гальмують соціально-економічний розвиток регіонів, 

потрібно забезпечувати шляхом виконання наступних завдань.[67] 

 Підвищення узгодженості політики стимулювання розвитку "точок 

зростання" та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних 

територій регіонів:  надання державної підтримки суб'єктам господарювання, 

що створюють "точки зростання"(індустріальні парки) та ареали розвитку, 

розв'язують проблему зайнятості населення, формують  дiєвi стимули для 

активiзацiї економічної iнiцiативи, розвитку підприємництва на мiсцевому 

рiвнi; запровадження і використання різноманiтниx iнструментiв та 

меxанiзмiв стимулювання місцевого економічного розвитку кластерiв, 

національних проектів, меxанiзмiв державно-приватного партнерства тощо, 

утворення нових підприємств, що орієнтуються на місцеві джерела сировини, 

забезпечують насамперед потреби внутрішнього ринку; розширення сфери 

дії фiнансових інструментів стимулювання мiсцевого економiчного розвитку 

інвестиційних субвенцiй, бюджету розвитку в складі місцевого бюджету, 

філій банків; надання цільової фінансової підтримки розвитку малих міст 

шляхом передбачення в державному бюджеті субвенції з державного 

бюджету безпосередньо міським бюджетам малих міст; розроблення та 

реалізація спеціальних державних програм відновлення економічного 

зростання на депресивних територіях.  

Утворення умов для продуктивної праці населення, що передбачає: 

створення сприятливої кон'юнктури на регіональних ринках праці, 

пом'якшення регіональної диференціації у сфері зайнятості населення, 

досягнення зростання зайнятості населення та зниження безробіття 
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населення; підвищення обізнаності населення з питань організації та 

проведення підприємницької діяльності; запровадження програм навчання і 

профорієнтації спрямованих на вироблення гнучких та загально-необхідних 

навичок, які створюють базу для перепрофілювання та переорієнтації 

трудових кадрів залежно від змін на ринку праці певного регіону; проведення 

аналізу попиту щодо необхідних компетенцій і кваліфікацій працівників у 

певних сегментах регіональних та місцевих ринків праці; розроблення 

програм професійно-технічного навчання, підготовки кадрів відповідно до 

потреб регіональних ринків праці; раціоналізація структури зайнятості 

населення на базі поліпшення якості робочої сили, розвитку її професійної 

мобільності; організація міжрегіональних та внутрішньо-регіональних 

трудових міграцій −  насамперед маятникових, для розширення можливостей 

зайнятості населення праценадлишкових територій; розвиток у регіонах 

соціального діалогу та колективно-договірного регулювання трудових 

відносин. 

Ефективне державне управління у сфері регіонального соціально-

економічного розвитку повинно передбачати такі операційні цілі: 

децентралізацію влади, реформування місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою, удосконалення системи 

стратегічного планування регіонального розвитку на загальнодержавному та 

регіональному рівні, підвищення якості державного управління регіональним 

розвитком, посилення міжгалузевої координації в процесі планування та 

реалізації державної регіональної політики, інституційне забезпечення 

регіонального розвитку.[66] 

2.3. Зарубіжний досвід публічного управління соціально-

економічним розвитком   

 

Територіальні диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів 

існують майже в усіх країнах, незалежно від розмірів, економічного 
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потенціалу, державного устрою чи політичної системи. У зв’язку з цим 

пошук шляхів мінімізації негативних наслідків територіальних 

нерівномірностей розвитку, розробка ефективних механізмів державного 

управління соціально-економічним розвитком посідають одне з центральних 

місць у країнах світу, особливо в країнах із високорозвинутою економікою. 

Кризові явища в економічній та соціальній сферах суспільного розвитку 

свідчать насамперед про неефективність здійснюваних останнім часом спроб 

трансформувати систему державного управління в Україні відповідно до 

нових політико-ідеологічних орієнтирів та соціально-економічних 

перетворень. Управління на загальнодержавному рівні і на рівні такого 

специфічного об’єкта управління, як регіон, не відповідає суспільним 

відносинам, які змінилися. Відтак, нині в умовах зростання глобальних 

цивілізаційних викликів зміни ролі та позиції окремих країн, регіонів і міст у 

світовій системі економічних і політичних координат, питання вироблення 

нових інноваційних механізмів державного управління соціально-

економічним розвитком стає все більш актуальним. У цьому сенсі для 

України корисним може бути зарубіжний досвід реалізації політики 

регіонального розвитку. Провівши аналіз останніх досліджень і 

публікацій,можна сказати, що значний внесок у дослідження актуальних 

питань розвитку органів державного управління зробили вітчизняні вчені Г. 

Арабаджита, Д. Бакуменко, О. Бобровська, І. Грицяк, М. Іжа, С. Кравченко, 

В. Куйбіда, Ю. Куц, М. Лендьел, Н. Луцишин, П. Надолішній, Л. 

Сотниченко, С. Янішевський та інші, які розглядають різні аспекти 

організації та здійснення державного управління на всіх рівнях державної 

влади. При цьому висвітлюється як вітчизняний, так і зарубіжний досвід. 

Зокрема, досвід державного управління в європейських країнах розглядають 

у своїх працях М. Лендьел та Н. Луцишин, Л. Сотниченко та С. Янішевський. 

Наразі у суспільстві назріла потреба в узагальненні зарубіжного досвіду 
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щодо формування та ефективного функціонування механізмів державного 

управління соціально-економічним розвитком регіонів.  

Політика Європейського Союзу (далі – ЄС) у сфері стимулювання 

регіонального та місцевого розвитку є однією з найтрадиційних і водночас 

найрозвиненіших сфер комунітарної (наднаціональної) політики, за якою 

можна спостерігати її еволюцію та вплив на розвиток регіонів різних типів. 

Основними принципами регіональної політики в ЄС є: надання фінансової 

допомоги регіонам з яскраво вираженим відставанням в економічному 

розвитку; проведення погодженої політики між ЄС, національними урядами 

й місцевими органами влади під час підготовки планів регіонального 

розвитку, визначення стратегічних цілей структурної політики ЄС; визнання 

мультиплікаторної ролі інститутів ЄС, які стимулюють приватні 

капіталовкладення в слаборозвинуті регіони й надають ресурси тільки як 

доповнення до національних програм; виконання конкретних завдань на тому 

рівні (регіональному, національному, міждержавному), який є найбільш 

ефективним; тісна координація регіональної політики з іншими напрямами 

економічної політики ЄС; узгодження регіональної політики ЄС із 

макроекономічною соціальною політикою кожної із країн – членів Союзу; 

пряма взаємодія між державами ЄС у реалізації ними національної 

регіональної політики. Проаналізувавши ефективність реалізації регіональної 

політики ЄС, можна виокремити декілька найбільш визначальних 

проблемних питань у цій сфері, які є актуальними для сучасної України, а 

саме: регіональна політика потребує довготривалого стратегічного бачення 

цілей, які необхідно досягти; головним в європейській регіональній політиці 

є об’єктивний (або “неполітичний”) підхід щодо залучення та розподілу 

ресурсів; регіональна політика (за допомогою системи спільного 

фінансування і партнерства) має на меті зміцнення прав власності місцевих 

громад; наявність правової інституціональної архітектури ЄС; регіональна 

політика передбачає прийняття рішень за двома основними напрямами – 
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підтримка інтегрованих програм та підтримка окремих проектів; існує 

реальна залежність європейської регіональної політики від грантів (або 

комбінації грантів) та форм підтримки з відшкодуванням; наявність 

адекватного формального та неформального інституційного потенціалу; 

невід’ємним складником регіональної політики є моніторинг та оцінка дій, 

спрямованих на демонстрування створених цінностей для вкладників 

(спонсорів) і платників податків; належна обґрунтованість регіональних 

програм, прозорість процесу реалізації їх стратегії.[65]  

До основних інноваційних європейських механізмів державного 

регулювання соціально-економічним розвитком слід зарахувати: подальше 

посилення прив’язки цілей регіональної політики до цілей стратегії Європа-

2020, скорочення кількості пріоритетів по окремих програмах; посилення 

відповідальності сторін за розробку й упровадження регіональної політики 

через інструмент партнерських контрактів між Єврокомісією та державами-

членами, а також запровадження умов отримання коштів структурних фондів 

як на початковому етапі, так і в процесі реалізації; вдосконалення механізмів 

моніторингу та оцінки з чітким визначенням кінцевих результатів і засобів їх 

досягнення; раціоналізація правил структурних фондів ЄС та їх гармонізація; 

розширення сфер застосування інноваційних гібридних фінансових 

інструментів у сфері регіональної політики. Таким чином, регіональна 

політика країн ЄС переважно орієнтована на зменшення розриву між 

соціально-економічними показниками різних країн та їх регіонів. Для цього 

першочергову увагу приділяють підтримці й стимулюванню проблемних або 

депресивних територій. При цьому діє принцип субсидіарності, згідно з яким 

кожна держава має власними силами вирішувати притаманні їй проблеми 

регіонального розвитку за напрямами, що потребують першочергового 

втручання з боку держави. До завдань національної регіональної політики 

належать такі: ліквідація відмінностей між показниками соціально-

економічного розвитку, тобто диспропорцій; розвиток інфраструктури як 
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джерела покращання умов виробництва та життєдіяльності населення в 

регіонах; залучення інвестиційних коштів та створення нових робочих місць.  

Цікавим і достатньо корисним для української держави є досвід 

регіонального розвитку країн, які не входять до Європейської співдружності. 

Це США, країни Латинської Америки, азіатського регіону, в яких 

регіональна політика і політика регіонального розвитку поступово займає 

ключові позиції у соціально-економічному розвитку. Так, наприклад, у США 

пріоритетним напрямом вирівнювання регіональних диспропорцій є 

фінансова підтримка проблемних регіонів. Найбільш ефективним 

інструментом виявилося бюджетне фінансування окремих секторів 

економіки в депресивних регіонах, причому основна частина фінансування з 

федерального бюджету спрямовувалась на субсидування та кредитування 

заходів щодо раціонального використання ресурсів і охорони навколишнього 

середовища, розвитку промисловості і сфери надання податкових та 

амортизаційних пільг.[64]  

Керівництво регіональними програмами здійснюють не самі регіони, а 

система спеціальних незалежних установ при федеральному уряді та 

спеціально створені федерально-штатні органи. У Великобританії традиційно 

регіональна політика була спрямована на переорієнтацію і перерозподіл 

надлишкових і мобільних капіталів і робочих місць із районів прискореного 

розвитку (регіонів-донорів) у депресивні (регіони-реципієнти) як основний 

механізм стимулювання економічного розвитку депресивних регіонів і 

подолання регіонального дисбалансу. Низка законодавчих актів, прийнятих 

останнім часом, суттєво розширила стимули для проблемних регіонів, 

зокрема пільгові субсидії на придбання основних засобів, вільну 

амортизаційну політику, пряме планування регіонального розвитку тощо. У 

Канаді діяльність, спрямовану на вирівнювання рівнів економічного розвитку 

регіонів, почав здійснювати уряд країни ще на початку 60-х рр. минулого 

століття.[78] 
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Здійснення її відбувається шляхом прямих фінансових трансфертів у 

рамках надання допомоги депресивним регіонам, а також реалізації цільових 

державних програм, що передбачали розвиток і удосконалення всіх видів 

інфраструктури, підтримку приватних інвестицій, надання податкових та 

інших пільг, субсидування і підтримку місцевого бізнесу.  

Яскравим прикладом розробки галузевих політик у розрізі регіонів є 

Японія, яка територіально поділена на економічні райони. За невеликої за 

розмірами території як самої країни, так і її районів у Японії розроблені і 

реалізуються на практиці програми зі спеціалізації промисловості розвитку 

виробничої інфраструктури всередині кожного регіону. Така політика 

регіоналізації (районування) визначає соціально-економічний розвиток 

країни загалом і слугує основою для розробки довгострокових планів 

комплексного розвитку територій; формує фінансову, насамперед податкову, 

систему, що забезпечує самофінансування територій; сприяє розв’язанню 

соціальних проблем населення шляхом економічного регулювання його 

розселення і міграції, використовуючи кредити, пільгове оподаткування та 

інші економічні важелі.[63]  

Інтеграційний напрям регіональної політики передбачає інтеграцію 

знизу, що здійснюється за ініціативою органів управління регіонів, та 

інтеграцію зверху, що провадиться урядом країни. Так, у Швеції 

запроваджено державну регіональну політику, спрямовану на формування 

міцного підґрунтя самостійного розвитку регіонів, насамперед на основі їх 

переваг і власного економічного потенціалу. Безперечно, що головними 

інструментами зазначеної політики є вирівнювання доходів і витрат регіонів, 

надання їм дотацій, а також участь держави у фінансуванні інвестиційних 

проектів, які сприяють зміцненню конкурентоспроможності регіонів як на 

внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Утім, треба мати на увазі, що 

головна передумова ефективності шведської моделі регіонального розвитку – 
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високий рівень децентралізації державної влади та відповідно автономність і 

фінансова самостійність органів місцевого самоврядування.  

Отже, у контексті розгляду даного питання підкреслюється, що 

механізмом, котрий забезпечує планомірну реалізацію потенціалу 

регіонального розвитку у зарубіжних країнах, є децентралізація повноважень 

центральної влади на користь регіональних та місцевих органів управління. 

Практикою децентралізації повноважень передбачено передання більшого 

обсягу коштів на низові рівні управління, тобто бюджетно-податкова 

децентралізація. Крім того, провідною тенденцією регіонального розвитку 

країн світу стає активізація прикордонного співробітництва, що посилює 

зовнішньоекономічний вектор діяльності регіонів, сприяє створенню 

Єврорегіонів, транскордонних кластерів та виводить регіональну політику на 

новий рівень міжнародних інтеграційних і коопераційних зв’язків. Означені 

тенденції потребують цілеспрямованого застосування регулюючих 

механізмів до коригування регіонального розвитку на основі розроблення 

концептуально-теоретичних положень, узагальнень та практичного 

впровадження рекомендацій щодо удосконалення національної системи 

регіонального управління, його децентралізації з огляду на потребу 

зміцнення конкурентоспроможності регіонів.[78] 

Більше того, завдання щодо подолання диспропорцій у соціально-

економічному розвитку регіонів країни здебільшого виконується переважно 

за рахунок випереджального зростання декількох регіонів, які стають 

центрами інноваційного розвитку країни і демонструють новий тип 

економічного та соціального зростання для інших територій. Державна 

підтримка відсталих, слаборозвинених регіонів у вигляді прямих фінансових 

трансфертів спрямована на вирівнювання соціально-економічного розвитку 

різних регіонів країни та уникнення економічного застою й соціальної 

напруженості.  
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Сучасний розвиток регіонів як у зарубіжних країнах, так і в Україні 

залежить від якісно створеної регіональної політики та професійної її 

реалізації. Таке завдання не можна виконувати безсистемно, тому має 

функціонувати розвинута інституційна інфраструктура, яка буде ефективно, 

по-перше, формулювати, а по-друге, реалізовувати регіональну політику. 

Інституційна структура у європейських країнах формується за рахунок 

державних установ національного та регіонального рівнів, а також 

громадських організацій, які мають назву агентства регіонального розвитку. 

Державний рівень представлений, як правило, відповідними міністерствами, 

уповноваженими з питань регіональної політики та просторового розвитку, 

на які покладено виконавчі функції реалізації Концепції державної 

регіональної політики і програм регіонального розвитку, координації дій 

інших галузевих міністерств. Так, в Угорщині – це Міністерство довкілля і 

регіональної політики, у Чехії – Міністерство місцевого (регіонального) 

розвитку, у Болгарії – Міністерство територіального розвитку, житла та 

будівництва, в Естонії – Міністерство регіонального та місцевого розвитку, у 

Польщі – консультаційний орган при Кабінеті Міністрів – Комітет 

регіональної політики і сталого розвитку. Крім того, в кожній з держав діє 

Рада регіонального розвитку чи Рада з питань регіональної політики, яка є 

міжвідомчим законотворчим органом.[62]  

Як показує досвід країн Європи, ефективна діяльність агенцій 

регіонального розвитку можлива за умови надання їм права участі у процесі 

прийняття політичних та економічних рішень, що стосуються розвитку 

регіону; об’єднання їх у мережу на національному рівні за одночасного 

збереження їх відносної незалежності від прямого впливу та підпорядкування 

органам влади. Європейський досвід показує, що спеціалізовані професійні 

позаполітичні інститути регіонального розвитку – оптимальна мережа для 

налагодження міжрегіональної співпраці, якої не можна досягти в результаті 

лише підписання формальних договорів між регіональними та 
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національними органами влади. Складність реформаційних процесів у 

зарубіжних країнах пояснюється недостатньо розвиненою мережею 

партнерських зв’язків між державними, бізнесовими, громадськими, 

торговими інституціями, що, безперечно, може слугувати уроком для 

України. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ 

 

3.1. Перспективні напрями розвитку соціально-економічного 

сталого розвитку 

Серед складових сталого розвитку найменш дослідженою є соціальна 

у противагу екологічній та економічній. Її недооцінка негативно позначилась 

на використанні соціальних важелів впливу при становленні та 

запровадженні сталого розвитку. Включеність до соціального потенціалу 

сталого розвитку людського потенціалу, системи соціальних відносин та 

соціальних інститутів обумовила проведення наукових досліджень, які 

визначають сутність, зміст соціального потенціалу, принципи його 

формування й використання з послідовністю дій та впливу на економічну й 

екологічну сферу для забезпечення збалансованості розвитку всіх трьох сфер 

сталого розвитку. Такі підходи виявили потребу у розробці теоретичної 

моделі соціального потенціалу сталого розвитку з визначенням 

концептуальних і науково-методичних підходів до оцінки соціального 

потенціалу сталого розвитку. При цьому було акцентовано увагу на 

залученні важелів стимулювання досягнення сталого розвитку через 

становлення соціальної відповідальності [12].  

Соціальний потенціал сталого розвитку – це сукупність можливостей, 

здібностей, готовності суспільства до перетворень для задоволення потреб у 

збереженні та розвитку людини, ресурсів для гідного життя теперішнього й 

майбутніх поколінь, у збалансованості та безпеці економічної, соціальної й 

екологічної сфер. Концептуальні підходи до формування й використання 

соціального потенціалу сталого розвитку дали можливість визначити 
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пріоритетність соціальної складової сталого розвитку та зростання 

значущості останньої при його досягненні в майбутньому. Суспільству 

необхідно накопичувати можливості соціального потенціалу, які б 

створювали умови адресного впливу на економічну складову сталого 

розвитку щодо спрямування здобутків економічного зростання на його 

ресурсне забезпечення. Це потребує переходу соціального потенціалу зі 

стану можливостей, спроможності та готовності до його залучення як 

соціального ресурсу. Найкращий спосіб практичної реалізації соціального 

потенціалу полягає в його перетворенні у капітал. 

Теоретико-методологічні узагальнення стосовно формування та 

використання соціального потенціалу сталого розвитку дали можливість 

усвідомити й обґрунтувати вихідні положення щодо його перетворення в 

соціальний ресурс та визначити механізми активізації цих процесів. Вони 

зводяться до такого:  

− Врахування особливостей соціально-культурного потенціалу 

українського суспільства при формуванні соціального потенціалу за рахунок 

зростання й накопичення морально-етичних цінностей, використання 

інтеграційних та мотиваційних ресурсів;  

− Забезпечення сталості розвитку людського потенціалу, зниження, 

мінімізації та попередження впливу на нього економічних, соціальних й 

екологічних ризиків;  

− Підтримки стійких процесів кількісного і якісного відтворення 

людського й трудового потенціалу, стійкого зростання людського, 

соціального та інтелектуального капіталу;  

− Зростання життєвого капіталу людини, покращення і зміцнення 

здоров’я населення, продовження тривалості повноцінного життя й трудової 

активності, зростання здібностей до адаптації, підвищення можливостей до 

саморозвитку, самореалізації, самозахисту;  
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− Підвищення освітнього, професійного та соціально-культурного 

рівня, зростання трудових компетенцій і можливостей до їх надбання;  

− Створення умов та можливостей безпечного й гідного існування та 

розвитку теперішньому й майбутнім поколінням;  

− Формування моделі життєздатності суспільства на умовах 

досягнення високого рівня та якості життя населення у сполученні з 

соціальним, інтелектуальним і духовним зростанням; 

− Накопичення здібностей у людини до захисту своїх прав, гарантій і 

свобод, оволодіння технологіями самозахисту;  

− Створення умов та забезпечення можливостей вибору людини у всіх 

сферах суспільного життя;  

− Усвідомлення людиною та суспільством переваг раціонального 

соціального буття над нераціональним, залучення до цих процесів освітнього 

потенціалу;  

− Підвищення громадянської активності щодо спрямування діяльності 

об’єднань громадян на процеси переходу України до сталого розвитку;  

− Забезпечення демократизації процесів сталого розвитку;  

− Формування та становлення взаємної відповідальності суб’єктів 

сталого розвитку;  

− Забезпечення підпорядкування формування та використання 

соціального потенціалу сталого розвитку цілям людського розвитку і 

соціального прогресу. Виходячи з визначених концептуальних положень, 

соціальний потенціал розглядається і як чинник, і як умова досягнення 

певного рівня сталого розвитку. У зв’язку з цим розробка методики його 

оцінки ґрунтується на врахуванні таких базових засадах [13]: 

1. Соціальний потенціал як сукупність ресурсів на етапі його 

формування визначає ресурсні можливості досягнення цілей сталого 

розвитку.  
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2. Соціальний потенціал на етапі реалізації виявляє ефективність 

використання соціальних ресурсів у забезпеченні сталого розвитку. 

 3. Оцінка ефективності використання соціальних ресурсів у 

забезпеченні сталого розвитку поряд зі статичною інформацією потребує 

врахування суб’єктивних оцінок, що обумовлює необхідність включення 

соціологічної інформації при побудові відповідних субіндексів та 

інтегрального показника. Визначені концептуальні та методичні засади 

соціального потенціалу сталого розвитку окреслили напрями його оцінки. 

Вони включають: 

− Формування складових, індикаторів та системи показників оцінки 

соціального потенціалу сталого розвитку; 

− Розробку ієрархічної трирівневої моделі визначення інтегральної 

оцінки соціального потенціалу сталого розвитку;  

− Розробку методики розрахунку інтегрованих показників та 

відповідних субіндексів внутрішніх складових соціального потенціалу 

сталого розвитку;  

− Формування інформаційного простору, що об’єднує офіційні 

статистичні показники та результати соціологічного моніторингу, для 

реалізації методики розрахунку інтегрального показника соціального 

потенціалу сталого розвитку;  

− Практичну реалізацію методики з визначенням соціального 

потенціалу сталого розвитку та субіндексів його формування й реалізації в 

цілому по Україні; 

В Україні простежуються негативні тенденції зростання розриву між 

продекларованими цільовими орієнтирами суспільного розвитку та 

реальними досягненнями щодо наближення до них. Найбільш яскраво це 

можливо продемонструвати на прикладі соціальної орієнтації економіки та 

сталого розвитку. 
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Курс України на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки 

визначено в Конституції України, а закріплено у всій законодавчій та 

нормативній базі. В Законі України «Про основи національної безпеки» серед 

пріоритетних національних інтересів визначено «створення 

конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та 

забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту населення», а 

Законом України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» до кола 

принципів внутрішньої політики включено «забезпечення сталого розвитку 

економіки на ринкових засадах та її соціальну спрямованість».[80]  

Запропоновані стратегічні державні орієнтири неможливо досягти без 

визначення та реалізації їх у державній регіональній політиці, яка окреслює 

цілі та пріоритети регіонального розвитку. Але чіткої конкретизації й 

настанов щодо соціальної орієнтації економічного розвитку регіонів не 

простежується ні в Концепції державної регіональної політики, ні в 

Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року. Другим 

не менш гострим і складним для вирішення в нашій країні завданням, за яким 

було взято міжнародні зобов’язання у 1992 році, є перехід системи 

господарювання України на принципи сталого розвитку.  

В Законі України «Про заходи внутрішньої та зовнішньої політики» 

визначено, що зовнішня політика держави ґрунтується на принципах 

сумлінного виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань [14]. 

Відповідальність за виконання міжнародних зобов’язань покладена на 

державу, а регіони повинні долучитися до цього процесу, інакше 

зобов’язання не будуть здійснені. Держава не має ні концептуальної, ні 

правової регламентації переходу до сталого розвитку. А без цього закритий 

шлях до Європи, в який діє «Стратегія сталого розвитку ЄС». Це означає, що 

досягнення критеріїв сталого розвитку для України при вступі в ЄС належить 

до основних вимог. Сполучення державного регулювання розвитку регіонів з 

поступовим переходом до децентралізації управління та формування умов 
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забезпечення саморозвитку регіонів є вкрай необхідними для розв’язання 

проблеми управління в Україні. Остання має низку суперечностей, бар’єрів 

та перешкод для реалізації з причин: відсутності скоординованої правової 

регламентації розвитку регіонів; незбалансованості політики (економічної, 

соціальної, екологічної, промислової, інноваційної тощо); непослідовності 

виконання зовнішніх і внутрішніх зобов’язань держави та її регіонів при 

змінах виконавчих і законодавчих органів влади; прагнення до формування 

зовнішньо привабливих стратегій, планів, програм без адресних зобов’язань 

щодо їх виконання; нерозвиненості громадянського суспільства, яке 

спроможне брати участь в управлінні державною та регіонами; застосування 

певних важелів з метою встановити відповідальність за нереалізованість 

поставлених цілей розвитку.  

Але у будь-якому разі досягти мети соціальної орієнтації економіки та 

переходу системи господарювання на принципи сталого розвитку стане 

можливим і реальним, коли визначені в державній політиці й системі 

національної безпеки як провалюючі національні інтереси будуть 

трансформовані в пріоритети та цілі розвитку регіонів. Одночасно регіони 

самі можуть та повинні ініціювати реалізацію цих процесів. Консолідація 

зусиль центральних та регіональних органів влади щодо соціальної орієнтації 

економіки й забезпечення сталого розвитку стане запорукою ефективної 

модернізації системи управління в Україні.[81]  

Особливе значення має поєднання концептуальних засад соціальної 

орієнтації економіки та сталого розвитку в державній та регіональній 

політиці, в системі національної безпеки. Так, аналіз й узагальнення змісту 

наукових публікацій, законодавчої і нормативно-правової бази України щодо 

цілей та умов досягнення соціальної орієнтації економіки й сталого розвитку 

свідчать про певну ізольованість у концептуальних підходах до їх визначення 

та запровадження. Це не виправдано з позиції комплексного теоретичного 
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обґрунтування управлінських рішень з модернізації економіки й суспільних 

відносин та їх практичного забезпечення.  

Соціальна орієнтація економіки обумовлює формування й реалізацію 

соціальних інтересів держави, суспільства, людини з додержанням вимог 

безпеки, ефективного й збалансованого розвитку в економічні та соціальній 

сферах [15]. Сталий розвиток орієнтується на прогресивні зміни, спрямовані 

на безпеку, розвиток та розширення можливостей вибору сучасного та 

майбутніх поколінь на підставі гармонійного й збалансованого розвитку 

економічної, соціальної та екологічної сфер.  

Екологічна складова сталого розвитку передбачає збереження 

природних та людських ресурсів. Механізми їх залучення й використання 

залежать від економічних важелів розвитку. Екологічний стан безпосередньо 

впливає на здоров’я, умови проживання, праці, відпочинку і є умовою 

гідного існування людини. Наявність земельних, лісових, водних, 

мінеральних, рекреаційних та інших видів ресурсів є підставою для розвитку 

економіки. Соціальна сфера через нарощення людського й соціального 

капіталу, духовно-культурного потенціалу розвитку людини і суспільства, 

піднесення соціальної сфери, гармонізацію суспільних відносин позитивно 

впливає як на економічну, так й екологічну сфери. А перша має на меті 

формування та підтримання умов стійкого економічного зростання, 

економічної незалежності держави, конкурентоспроможності економіки. Для 

її досягнення соціальні та екологічні чинники, що необхідні для суспільного 

розвитку й екологічної безпеки, можуть виступати як певні обмеження та 

перешкоди. Це й обумовлює потребу взаємоузгодження економічних, 

соціальних та екологічних цілей, що визначає доцільність соціальної 

орієнтації економіки.  Раціональне сполучення соціальної орієнтації 

економіки та сталого розвитку обумовлює взаємодію цих сфер, яка гарантує 
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стан безпеки і сприяє досягненню соціальних цілей без перешкод для 

економічного розвитку.  

Україна потребує системних змін у соціальній, політичній, 

економічній та інших сферах національної безпеки. Недовіра громадян до 

влади, прагнення змінити орієнтацію країни у бік ЄС, невдоволення 

процвітанням корупції, погіршенням рівня та якості життя, зростання 

соціальної нерівності, посилення протистояння між Сходом і Заходом, 

поглиблення системної кризи тощо потребують інноваційних підходів до 

формування соціальної політики держави. Вона повинна враховувати 

зростання ролі людського чинника та громадянського суспільства у цих 

перетвореннях.  

Змінилися характер та зміст ризиків і небезпек, які є нині в Україні і 

прогнозуються у майбутньому. Соціальна та громадянська активність 

населення країни пов’язана з новими завищеними очікуваннями на краще у 

зв’язку з обранням нового Президента України та сподіваннями, що людські 

втрати були не марними і країна через здолання перешкод політичного, 

економічного та соціального характеру поступово вийде з кризового стану. 

Ланцюг проблем, що накопичилися, виокремлює для соціальної політики ті, 

розв’язання яких вимагає соціальної стабільності, політичної волі, 

стратегічного бачення майбутнього, процвітання нації та країни, соціальної 

відповідальності перших осіб держави та перетворення відносин влади й 

суспільства з суб’єкт-об’єктних на суб’єктс-уб’єктні.  

За стабільних умов соціальна політика визначається як 

перетворювальна діяльність, спрямована на мобілізацію, використання, 

перерозподіл та відтворення соціальних ресурсів. Соціальна політика є 

різновидом державної діяльності з регулювання соціальних відносин щодо 

формування збалансованої структури суспільства. У практичній площині 

соціальна політика характеризується як сукупність напрямів та заходів з їх 
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реалізації, орієнтованих на розв’язання соціальних проблем, визначення 

пріоритетів, пошук ресурсів. 

 Соціальна політика – це перш за все діяльність держави в соціальній 

сфері, яка спрямована на об’єднання зусиль всіх суб’єктів господарювання й 

управлінських структур, а також населення загалом з метою вирішення 

соціальних завдань. У нестабільних умовах соціальна політика орієнтується 

на подолання причин нестабільності, які виникають у соціальній та інших 

сферах, усунення наслідків її прояву, а також вибір пріоритетів, спрямованих 

на соціальну безпеку. До складових переваг соціальної політики на 

сучасному етапі розвитку країни пропонується включити:  

−  Гарантування соціальної безпеки та соціального захисту людини й 

суспільства, сприяння розв’язанню соціальних, політичних, воєнних 

конфліктів, усунення причин нестабільності;  

−  Забезпечення розвитку людського потенціалу в умовах обмежених 

можливостей;  

−  Сприяння запровадженню принципів сталого розвитку заходами 

соціальної політики;  

−  Забезпечення збалансованості державної та регіональної соціальної 

політики в умовах децентралізації управління;  

−  Становлення соціальної відповідальності суб’єктів соціальної 

політики та забезпечення її реалізації;  

−  Демократизацію суспільних відносин, становлення громадянського 

суспільства.  

У теперішній час суспільство формує запит на глибокі прогресивні 

модернізаційні зміни у короткотерміновий період. Відсутність системних 

змін призведе до подальшої дестабілізації ситуації, чого не можна допустити. 

Акцент на соціальній безпеці в соціальній політиці не випадковий, бо 

система національної безпеки нині потерпає від неспроможності виконувати 

своє призначення – захищати національні інтереси від зовнішніх та 
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внутрішніх загроз.[83] Виокремлення в колі пріоритетів соціальної політики 

напрямів подолання загроз соціальній безпеці є природнім та потребує 

відповідної реалізації в чинній практиці соціального управління. Зберегти 

людський потенціал країни, забезпечити перетворення його в людський 

капітал, зробити людину метою й головним чинником усіх перетворень, 

протистояти падінню рівня та якості життя, прагнути до гідного життя 

теперішнім та майбутнім поколінням стають головними пріоритетними 

завданнями соціальної політики. Досягнення визначених цілей неможливе 

без становлення соціальної відповідальності держави, суспільства, бізнесу та 

людини, які повинні її нести як суб’єкти соціальної політики. Оцінка стану і 

проблем соціального та сталого розвитку України в умовах системної кризи 

визначила гостру необхідність врахувати соціальні чинники її подолання, 

довела хибність використання залишкового принципу розв’язання 

соціальних проблем, обумовила націленість на пріоритетність безпеки, 

людського й сталого розвитку, гармонізацію державних та регіональних 

інтересів, розвиток громадянського суспільства, становлення соціальної 

відповідальності тощо. Саме пріоритетні напрями соціальної політики є 

тактикою дій у сучасних умовах. В коло пріоритетних напрямів соціальної 

політики доцільно включити такі:  

−   Гарантування соціальної безпеки та соціального захисту в умовах 

критичної нестабільності;  

−   Забезпечення розвитку людського потенціалу в умовах обмежених 

можливостей та системних змін;  

−   Пріоритетність соціальної складової у формуванні та реалізації 

сталого розвитку;  

−   Забезпечення збалансованості державної й регіональної соціальної 

політики;  

−   Становлення громадянського суспільства, розвиток демократизації 

суспільних відносин; 
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 −   Формування та реалізацію соціальної відповідальності суб’єктів 

соціальної політики.  

Визначені пріоритетні напрями можливо доповнити, розширити, 

поглибити, але враховувати їх обов’язково, бо вони обумовлюють безпеку, 

людський розвиток, соціальні перспективи існування людства, становлення 

громадянського суспільства та соціальної відповідальності, подолання 

суперечностей центральних та регіональних органів управління [16; 17]. 

Задля реалізації зазначеного розроблено, систематизовано та запропоновано 

заходи щодо реального впровадження необхідних пріоритетних заходів. 

Підвищення рівня та якості життя є першочерговим завданням для 

Уряду і суспільства загалом. На сучасному етапі відбувається актуалізація 

теоретичних досліджень із зазначеного питання. Це обумовлено тим, що, 

поперше, відбувається активне використання параметрів рівня та якості 

життя в міжнародних оцінках соціально-економічного розвитку країн світу 

(людського розвитку, конкурентоспроможності тощо); по-друге, показники 

добробуту та якості життя все ширше залучаються до оцінки якості 

державного і регіонального управління соціально-економічними процесами в 

Україні. Необхідним є поглиблення теоретичних підходів до визначення 

рівня та якості життя, умов і чинників їх формування та обґрунтування їх 

ролі в системі забезпечення сталого розвитку України. 

Аналіз теоретичних засад добробуту населення дозволив виявити, що 

для його характеристики використовуються поняття рівня та якості життя. 

Систематизація різноманітних підходів до їх визначення дала змогу 

розмежувати ці категорії, конкретизувати їх складові, якісні рівні та 

домінуючі чинники їх формування. 

Рівень життя – це економічна категорія, яка визначає рівень 

сформованих потреб людини й ступінь їх задоволення шляхом споживання 

окремих товарів та послуг при певному рівні доходів, цін і стану споживчого 

ринку.  
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Домінуючими чинниками рівня життя є: рівень економічного 

розвитку та обсяги виробництва товарів і послуг; рівень доходу (ВВП) та 

система його розподілу; можливості зайнятості та вартість робочої сили; стан 

споживчого ринку, рівень та динаміка цін; рівень соціального забезпечення і 

підтримки соціально вразливих верств населення. Життєвий рівень населення 

виражається в таких якісних станах (рівнях): багатство, заможність, достаток 

(середній рівень життя), малозабезпеченість, бідність, злиденність.  

Якість життя – це складна філософо-соціо-економічна категорія, що 

характеризує весь комплекс цінностей, інтересів та потреб людини, котрий 

визначає сенс її існування та ступінь задоволеності людиною всіма аспектами 

життєдіяльності відповідно до сформованих цінностей, інтересів і 

потреб.[71]  

Якість життя змістовно є більш широкою категорією порівняно з 

рівнем життя. Окрім задоволення матеріальних потреб, вона включає: 

реалізацію прав і свобод людини, правові гарантії усіх аспектів 

життєдіяльності; можливості соціального, інтелектуального й духовного 

розвитку; можливості самореалізації потенціалу людини в економічній та 

соціальній сферах діяльності; можливості здорового і тривалого життя; 

рівень комфортності соціально-побутових умов життя; стан навколишнього 

середовища; рівень соціальної безпеки та захищеності; стан соціальної 

інтеграції суспільства (згуртованості), взаємної довіри й підтримки як між 

окремими членами суспільства, так і між населенням та владою. 

Якість життя формується під впливом значно більшого кола чинників, 

серед яких, окрім економічних, важливе значення мають політичні, правові, 

адміністративно-управлінські, соціально-ментальні та природно-

екологічні.[84] 

Досягнення ключової мети сталого розвитку необхідно здійснювати в 

тому числі шляхом проведення реформи місцевого самоврядування. Її 

доцільно реалізовувати згідно з певною інституційною траєкторією – 
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створення проміжних інститутів, які поступово ведуть до поставленої мети. 

Це передбачає, зокрема, розробку й поетапне втілення (в тому числі у рамках 

пілотних проектів) у різні сфери соціально відтворювальної діяльності 

територіальної громади діалогових суб’єкт-суб’єктних моделей 

інституційних механізмів саморегуляції взаємодії співпраці органів 

місцевого самоврядування з громадою та об’єднаннями громадян, норми й 

правила яких засновані на принципі духовно-творчого взаємодоповнення-

взаємопідсилення учасників і, тим самим, пов’язані з базисними цінностями 

українського суспільства.  

Першим кроком у зазначеному напрямі має бути розробка та 

апробація у рамках пілотного проєкту (у трьох-чотирьох областях України) 

діалогової суб’єкт-суб’єктної моделі інституційного механізму саморегуляції 

процесу взаємодії органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян у 

сфері надання соціальної допомоги незахищеним мешканцям. Дана модель 

повинна мати норми й правила регуляції взаємодії, смисл яких визначений 

принципом духовно-творчого взаємодоповнення-взаємопідсилення 

учасників, що обумовлений базисними цінностями українського суспільства. 

Для втілення цього смислу запропоновані норми та правила мають стати 

інтеграторами й мотиваторами спільної діяльності шляхом встановлення на 

місцевому рівні певного порядку соціальної взаємодії (можливостей та 

обмежень). Завдяки йому громадські об’єднання й органи місцевого 

самоврядування повинні мати можливості розподіляти між собою ресурси, 

обов’язки та відповідальність таким чином, щоб кожний з учасників 

вирішував те завдання, яке для нього є прийнятним, і всі учасники мали 

змогу співробітничати для задоволення потреб соціально незахищених 

мешканців, ділитися досвідом та знаннями, а отже, розвивати одне одного та 

робити свій внесок у розвиток громади. Результати цієї діяльності мають 

бути значимими і для тих, хто надає допомогу, і для тих, хто її отримує, і для 

інших мешканців громади, поєднуючи їх в одне ціле – спільноту мешканців, 
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котрі, проявляючи милосердя і турботу про інших, самі вдосконалюються 

духовно й морально.  

Для втілення в управлінську практику даного порядку соціальної 

взаємодії необхідними є розробка й апробація низки взаємодоповнюючих 

локальних нормативно-правових актів, розвиток навичок діалогової взаємодії 

у службовців органів місцевого самоврядування та членів громадських 

об'єднань, створення центрів місцевих ініціатив тощо.[85]  

Успішна апробація діалогової суб’єкт-суб’єктної моделі 

інституційного механізму саморегуляції процесу взаємодії органів місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян, створеного на основі принципу 

духовно-творчого взаємодоповнення-взаємопідсилення у сфері надання 

соціальної допомоги, може привести до використання подібної моделі в 

інших сферах життєдіяльності громади.  

Реформування інституту територіальної громади на основі 

запропонованої моделі у підсумку може сприяти її трансформації з об'єкта 

управління в суб’єкт місцевого самоврядування та сталого розвитку, який 

має умови для становлення духовно-цілісної особистості. 

Рівень та якість життя населення відіграє провідну роль у формуванні 

соціального потенціалу сталого розвитку. Поглиблення 

теоретикометодологічних підходів до його дослідження дало змогу 

розмежувати поняття рівень життя, що розглядається як рівень задоволення 

особистих потреб і відповідний йому рівень доходів, та якість життя як 

складну соціально-економічну та філософську категорію, що характеризує 

весь комплекс цінностей, інтересів та потреб людини, котрий визначає сенс її 

існування, та ступінь задоволеності людини всіма аспектами 

життєдіяльності.[70] Рівень та якість життя тісно пов’язані зі сталим. З 

одного боку, створюється соціально-економічне підґрунтя для розвитку 

людського потенціалу, з іншого – формуються бар’єри на шляху до сталого 

розвитку. В умовах сталого розвитку має змінюватися власне розуміння рівня 
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та якості життя. Задоволення потреб людини, яке визначає рівень життя, не 

може бути необмеженим і нераціональним. Якість життя також має змістити 

акцент із матеріального благополуччя людства на його духовний розвиток та 

благополуччя всієї еко-соціо-економічної системи Землі [18] 

3.2. Стратегія соціального захисту населення України в контексті 

економічних перетворень 

Намір України інтегруватися в Євросоюз потребує, щоб соціально-

економічна політика і реальні дії щодо її реалізації були спрямовані на 

досягнення європейських і загальнолюдських цінностей. У свою чергу, під 

цим розуміється демократія, сильна система соціального захисту населення, 

досягнення соціальної справедливості й подолання соціальних протиріч і 

конфліктів.  

Комплексні дослідження проблем соціального захисту і соціального 

страхування проводяться такими українськими ученими, як Н. Борецька, М. 

Вінер, Е. Лібанова, О. Макарова, О. Мартякова, Б. Надточий, В. Новіков, О. 

Новікова, О. Палій, І. Сирота, В. Яценко та ін. 

У той же час накопичені наукові досягнення потребують подальшого 

розвитку і пошуку шляхів вирішення окремих проблем соціального захисту з 

урахуванням економічних перетворень.  

Способом реалізації соціальної політики держави є система 

соціального захисту та соціальних гарантій. Аналіз існуючої системи 

соціального захисту в Україні дозволяє визначити основні її проблеми:  

–  Низька адресність (серед одержувачів пільг 90% не є бідними згідно 

із критерієм прожиткового мінімуму); 

– Низький рівень охоплення бідних верств населення підтримкою 

(лише 6% бідних одержують допомогу малозабезпеченим сім’ям, 3,5% – 

житлові субсидії); неефективне управління системою соціальної підтримки 

населення (відсутня система моніторингу й оцінки, існує залежність рішень 
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щодо розширення контингенту одержувачів підтримки, її видів і обсягів від 

електорального циклу); 

–  Неефективна поведінка споживачів, зокрема надмірне використання 

ресурсів (перевищення норм споживання води, електроенергії, наприклад, 

32% одержувачів житлових субсидій перевищують норми споживання 

електроенергії. При цьому тарифи, встановлені для населення, не завжди 

економічно обґрунтовані);  

– Надмірне навантаження на бюджет (питома вага витрат на 

соціальний захист і забезпечення у зведеному бюджеті 2020р. досягла 

27,7%).[58]  

Діюча в Україні система соціального захисту недостатньо 

використовує потенціал інституту обов’язкового соціального страхування. 

Сучасна система соціального страхування не є за своїм змістом до кінця 

страховою, зберігаючи і виконуючи функції соціального забезпечення 

(допомоги), оскільки розмір страхових внесків не узгоджується з рівнем 

соціального і професійного ризику, обсягом прав і гарантій страхувальників і 

застрахованих, має місце їх відчуженість від участі в управлінні фондами 

тощо. Надання соціальної допомоги свідчить про її недостатню соціальну 

ефективність, складний і не завжди раціональний організаційний механізм. 

Тому при призначенні пільг, соціальних виплат і допомоги необхідний 

детальний і ретельний аналіз ступеня нужденності, урахування матеріального 

стану різних категорій громадян і реальних можливостей забезпечити свій 

добробут з метою надання допомоги тим, хто дійсно її потребує, тобто 

йдеться про посилення адресності призначення. Для забезпечення виконання 

допомогами захисної функції необхідно підвищити розміри більшості з них, 

а також реформувати існуючу систему пільг. 

У світлі сучасних пріоритетів соціально-економічного розвитку 

постіндустріальних спільнот, орієнтації на найповніше використання 

трудового потенціалу з одночасним зниженням нерівності завдяки гнучкій 
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податковій політиці, раціональним соціальним трансфертам, забезпеченню 

гідного рівня оплати праці тощо соціальна політика розглядається як спосіб 

забезпечення відтворення людського капіталу, а не як видатковий тягар на 

утримання нужденних, непрацездатних або неспроможних членів 

суспільства. З цього погляду соціальний захист може розглядатися як 

інструмент забезпечення економічного зростання у спосіб зміцнення 

продуктивності людського капіталу завдяки підтримці здорової та освіченої 

робочої сили. До того ж, сама по собі діяльність щодо здійснення соціальної 

політики вимагає створення значної кількості робочих місць і забезпечує 

велику частку зайнятості у сфері надання соціальних послуг і попередження 

(подолання) негативного впливу соціальних ризиків.  

Будь-яка особа може опинитися у ситуації соціального 

неблагополуччя внаслідок безробіття або набуття тимчасової або повної 

непрацездатності (хвороба, нещасний випадок, старість, догляд за дитиною 

тощо). В Україні немає дієвого механізму захисту від впливу потенційних 

соціальних ризиків (зокрема для сімей з дітьми, непрацездатних та осіб, які 

за ними наглядають, людей з інвалідністю, вимушено безробітних та ін.) 

Забезпечення гарантій соціальної захищеності населення можливе двома 

способами:  

1) держава сама здійснює перерозподіл національного багатства у 

спосіб фінансування соціальних програм;  

2) держава надає людям можливість забезпечити себе пенсією, 

коштами на випадок хвороби тощо, а також право вибору тієї чи іншої 

соціальної послуги на ринку.  

Згідно з Декларацією МОП про соціальну справедливість у цілях 

справедливої глобалізації стрижневим елементом економічної та соціальної 

політики будь-якої країни є повна й продуктивна зайнятість. З одного боку, 

це означає сприяння якомога ширшому виведенню працездатного (в т.ч. 

частково працездатного) населення на відкритий ринок праці. З іншого – 
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саме доходи від повної та продуктивної зайнятості формують страхову й 

фіскальну базу систем соціального захисту задля зменшення впливу 

соціальних ризиків і повернення особи на ринок праці. У цьому контексті 

держава бере на себе упровадження програм розвитку ринку праці, 

підвищення рівня життя населення, забезпечення мінімальної заробітної 

плати, здійснення заходів соціального забезпечення для тих, хто його 

потребує.  

Соціальний захист стає не стільки механізмом кризового втручання, 

скільки стратегією профілактики негативного впливу можливих соціальних 

ризиків. Він, таким чином, не лише усуває наслідки соціальної нерівності, а й 

передбачає збалансований перерозподіл суспільних благ, стаючи способом 

зменшення нерівності та подолання (недопущення) маргіналізації окремих 

осіб, сімей і соціальних груп у спосіб:  

– Дотримання принципів самозабезпечення економічно активної 

частини населення, тобто створення умов для того, щоб працююча особа 

мала змогу заробляти стільки, скільки дозволяють її здібності та ініціатива; 

забезпечувати себе та свою сім’ю; сплачувати податки, у т.ч. й на соціальний 

захист інших;  

– Забезпечення гарантованого рівня та якості життя тих членів 

суспільства, які не в змозі досягти його самостійно, завдяки заходам 

соціальної підтримки найуразливіших верств населення. 

Частина 1 ст. 46 Конституції України зазначає, що «громадяни мають 

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

повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості 

та в інших випадках, передбачених законом»[60] , тобто со ціальний захист 

не обмежується забезпеченням у випадку настання ризику. Отже, політика 

щодо соціального захисту має ґрунтуватися на таких принципах:  
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– Персональна відповідальність найманих працівників, їх 

роботодавців, інших категорій працюючих і працездатних осіб за фінансове 

забезпечення прийнятного рівня соціального захисту;  

– Солідарна підтримка працюючим населенням і роботодавцями 

найменш захищених категорій населення та їхніх сімей;  

– Оптимальна підтримка (принцип субсидіарності), що визначає міру 

(межі) солідарної підтримки, фіксує її розмір і форми надання. [59] 

У результаті оцінки державної системи соціального захисту 

населення, соціального страхування та соціальної допомоги 

малозабезпеченим і соціально вразливим верствам населення, аналізу 

діяльності позабюджетних страхових фондів виявлено, що спостерігається 

збільшення розміру соціальних виплат, однак їх низький рівень не забезпечує 

життя людей на гідному рівні, має місце низька фінансова дисципліна 

платників внесків, невідпрацьованість чіткої системи врахування трудового 

стажу, умов праці тощо при призначенні пенсій, сучасна система соціального 

страхування не є за своїм змістом до кінця страховою.  

Існуюча пенсійна система втратила здатність на належному рівні 

виконувати свої завдання: розміри пенсій дуже низькі та із соціальної точки 

зору є несправедливими, особливо відносно найбідніших верств населення; 

фінансову базу пенсійної системи послаблюють пільги щодо сплати 

пенсійних внесків; солідарна пенсійна система значною мірою залежить від 

демографічних чинників; негативно впливає на надходження внесків до 

Пенсійного фонду низький рівень заробітної плати і заборгованості з її 

виплати.  

Для підвищення результативності системи соціального захисту можна 

рекомендувати такі заходи: розширити і розвинути сфери дії соціального 

страхування, не зводячи його тільки до часткової компенсації втрачених 

основних джерел доходів у формі виплат, але й надаючи профілактичні 

послуги і розробляючи реабілітаційні заходи; доповнити діючу систему 
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соціального страхування новими видами – страхування професійних і 

регіональних пенсій для забезпечення існуючих видів дострокових пенсій; 

страхування по догляду для різних категорій населення, які потребують 

регулярної і систематичної допомоги на дому (пенсіонерів, інвалідів); 

посилення адресності всіх видів соціальної підтримки через:  

– Інтеграцію програми пільг на оплату послуг ЖКГ із програмою 

житлових субсидій; внесення законодавчих змін до правил надання субсидій; 

перехід до монетизації цих субсидій;  

–  Переведення всіх програм соціальної допомоги на адресну основу, 

за винятком допомоги при народженні дитини, інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам;  

–  Урахування фактичної нужденності при наданні всіх видів пільг 

(окрім пільг для осіб, які мають виняткові заслуги перед Батьківщиною);  

–  Відхід від надання пільг за професійною ознакою при одночасному 

адекватному підвищенні рівня доходів;  

–  Збереження частини соціальних пільг і допомоги як привілеїв 

тільки для осіб, які мають виняткові заслуги перед Батьківщиною: ветеранам 

ВВВ, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, Героям України, Героям Радянського 

Союзу, Героям соціалістичної праці тощо за категорійним принципом; 

забезпечення ефективності управлінських рішень у системі надання 

соціальної підтримки; створення прийнятної для ефективного управління 

бази даних одержувачів усіх видів соціальної підтримки, єдиного 

інформаційного середовища для органів Міністерства праці та соціальної 

політики України, Пенсійного фонду, Державної податкової адміністрації, 

МВС, реєстрації актів громадянського стану; упровадження системи 

моніторингу, оцінки та соціального аудиту програм соціальної підтримки; 

удосконалення інституту соціальної інспекції через розширення завдань і 

функцій соціальних інспекторів, а саме:  
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–  Соціальне супроводження інспектором неблагополучних бідних 

сімей;  

–  Упровадження системи оцінювання ступеня задоволеності клієнтів і 

ступеня ефективності наданої допомоги;  

– Забезпечення зворотного зв’язку між клієнтами і органами, які 

надають соціальну допомогу;  

–  Упровадження моніторингу осіб, які претендують на підтримку 

шляхом розробки інструменту оцінки клієнтів і його застосування до тих, хто 

обманом претендує на підтримку; посилення фінансування системи 

соціального захисту шляхом залучення коштів громадян і бізнесу, 

благодійних суспільних фондів і організацій.[61] 

Умовою підвищення платоспроможності населення, а отже, зниження 

навантаження на бюджет, розвитку ринку соціальних послуг, тобто реалізації 

як субсидіарного, так і страхового принципу соціального захисту, є 

реформування заробітної плати вбік її підвищення, одним із напрямів якого є 

перенесення до фонду заробітної плати частини коштів, акумульованих 

дотепер у державному бюджеті та позабюджетних фондах, для фінансування 

соціальних завдань з тим, щоб надати можливість населенню безпосередньо 

оплачувати деякі соціально значущі послуги.  

Сучасна система соціального захисту (як державного, так і 

недержавного) має формуватися на основі системи гарантій мінімально 

необхідних умов для підвищення соціально-економічної активності людини 

[19] і поширюватися на такі сфери: відпочинок, праця, здоров’я, житло, 

споживання (продовольчі та непродовольчі товари першої необхідності), 

освіта, дохід. Слід доповнити склад системи соціального захисту, включивши 

систему самодопомоги, систему управління соціальними ризиками 

(прогнозування соціальних ризиків, регулювання соціальних ризиків – вибір і 

обґрунтування адекватних методів і форм утримання, профілактики, 

попередження, недопущення тощо), а також змінити зміст традиційних її 
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складових – систему страхування (причому не тільки соціального 

страхування, а всієї системи страхування ризиків, зокрема пов’язаної з 

житлом, здоров’ям тощо), соціальної допомоги (соціальні виплати, допомоги, 

пенсії, компенсації, стипендії, соціальні пільги), соціального обслуговування 

та інших.  

Введення до складу системи соціального захисту системи управління 

соціальними ризиками дозволить здійснювати моніторинг ризиків і 

своєчасно вносити корективи в інші складові системи соціального захисту 

(страхування, допомога, обслуговування). Разом з тим рівень самодопомоги 

не повинен вичерпуватися тими напрямами, які охоплюються рамками 

соціального захисту. Адже рівень самодопомоги в кожен конкретний момент 

визначається тим, як людина реалізувала гарантований їй мінімум умов для 

підвищення соціально-економічної активності й використала для своєї 

реалізації. Самодопомога виявляється у безперервній освіті, наявності 

власності, рівні здоров’я тощо, тобто визначається й іншими складовими 

соціальної допомоги [20]. 

Розглядаючи трансформування системи соціального захисту в 

Україні, слід виходити не тільки з наявності в даний час комплексу 

невирішених правових, фінансових, організаційних та інших проблем. 

Важливо враховувати ті умови, які зумовлюватимуть у перспективі потребу 

населення в соціальному захисті (тобто по суті попит на цей вид соціального 

забезпечення), а також фінансово-економічні, матеріально-технічні, 

інформаційні та кадрові ресурси, які матиме у своєму розпорядженні 

суспільство і частина яких може бути використана на потреби соціального 

захисту.  

Попит населення на соціальний захист зумовлюватиметься дією, 

принаймні, трьох груп чинників:  
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1. соціально-демографічних, що визначають характер відтворення 

населення (динаміка процесів народжуваності, смертності, міграції) і 

обумовлені ними зміни чисельності та статево-вікової структури населення 

країни;  

2.Соціально-медико-психологічних, екологічних та інших, що 

визначають стан здоров’я населення, рівень і характер захворюваності;  

3. Виробничо-економічних і соціальнотрудових, які визначають 

характер і рівень зайнятості населення, рівень трудових доходів населення 

певних демографічних, етнічних, соціальних, професійних та інших груп 

населення. Попит населення на соціальний захист залежить також від місця 

проживання.[69]  

З урахуванням вищезазначеного сучасна система соціального захисту 

населення має відповідати таким принципам:  

–  Правової забезпеченості та стабільності, що досягається за рахунок 

розробки й ухвалення пакета нових законодавчих та інших нормативно-

правових актів, а також внесення необхідних змін і доповнень у діючу 

нормативно-правову базу надання соціальних допомог;  

–  Фінансової забезпеченості та стійкості для задоволення основних 

базових потреб населення в соціальному забезпеченні, відшкодування 

втраченого заробітку (доходу), що досягається за рахунок обов’язкової участі 

всіх членів суспільства у фінансуванні соціального забезпечення (принцип 

солідарності), розширення переліку суб’єктів здійснення соціальних 

допомог, зміни умов, принципів і джерел їх фінансування, забезпечення 

якнайповнішого, доцільнішого і прозорішого використання бюджетних 

коштів, коштів позабюджетних соціальних фондів та інших джерел 

фінансування як для населення, так і в інтересах розвитку економіки 

держави, надійного і прибуткового інвестування відповідних фінансових 

ресурсів;  
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– Керованості, що досягається за рахунок чіткого розмежування 

функцій, повноважень, відповідальності й ресурсного забезпечення різних 

суб’єктів, створення відповідної матеріальної, інформаційної та кадрової 

бази, а також участі всіх соціальних партнерів в управлінні системою 

соціальних допомог; 

– Наукової обґрунтованості, що досягається за рахунок застосування 

експериментально відпрацьованих нормативів і стандартів, соціальних 

технологій, вироблених з урахуванням позитивного вітчизняного і 

міжнародного досвіду.[68]  

Стратегія розвитку системи соціального захисту населення, 

розроблена відповідно із вищевказаними цілями і принципами, передбачає 

поетапно:  

– Переведення системи переважно на страхові принципи з 

урахуванням розміру страхових внесків, трудового стажу застрахованих осіб, 

що сприятиме досягненню солідарної соціальної відповідальності держави, 

громадян, підприємців та інститутів громадянського суспільства за 

благополуччя і соціальний розвиток суспільства. При цьому будуть створені 

умови, які стимулюють сторони до мінімізації соціальних ризиків (шляхом їх 

профілактики, запобігання), підвищення ефективності використання 

ресурсів, що виділяються в даний час на потреби соціального захисту; 

– Перехід до міжнародно визнаної класифікації видів страхових 

ризиків, видів відповідних допомог, умов і норм надання допомог; 

 – Підвищення розмірів соціальних допомог з метою їх доведення до 

рівнів, передбачених міжнародним правом; 

 – Скорочення обсягів і питомої ваги прямих бюджетних видатків у 

фінансуванні соціальних допомог при одночасному збільшенні масштабів їх 

фінансування із позабюджетних джерел, включаючи залучення коштів самих 

громадян на основі створення механізму фінансової зацікавленості, і бізнесу.  
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Залучення громадян і неурядових організацій до розвитку і 

співфінансування системи соціального захисту забезпечить, з одного боку, 

скорочення бюджетних видатків, що виділяються на ці цілі зараз, з іншого – 

забезпечить стимулювання попиту в соціальній сфері, а також рівень, якість і 

доступність соціальних допомог і соціальних послуг. Економія бюджетних 

коштів, що досягається, може бути спрямована в реальний сектор економіки 

для стимулювання економічного зростання. Організації та установи 

соціальної сфери одержать нові (позабюджетні) джерела фінансування і 

відповідно додаткові можливості розвитку матеріальної бази, поліпшення 

якості обслуговування населення, що в свою чергу стимулюватиме попит на 

їх послуги. Підвищення якості й ефективності соціальних послуг, 

упровадження соціальних паспортів сімей та осіб, які звертаються до 

соціальної служби, розробка для них індивідуальних программ. 

Реформування існуючої системи пільг, зокрема зведення до мінімуму 

професійних пільг та монетизація соціальних пільг.  

Збереження певної частини категоріальних пільг на державному рівні 

допустиме лише для обмеженої кількості одержувачів, таких як ветерани 

Великої Вітчизняної війни, інваліди війни, ліквідатори аварії на 

Чорнобильській АЕС, Герої України. У цьому випадку пільги необхідно 

перевести у форму грошових виплат і здійснювати з державного бюджету. 

Пільги, встановлені для різних категорій державних службовців, працівників 

правоохоронних органів і військовослужбовців, мають бути переведені у 

форму грошових виплат і включені у їх заробітну плату. Перетворення 

існуючих допомог нестрахового характеру на допомогу з бідності. Розвиток 

ринку соціальних послуг, що ґрунтується на конкуренції підприємств і 

організацій-виробників різних форм власності та створення відповідної 

інфраструктури (фінансової, інформаційної, сервісної тощо). Розширення 

мережі установ з надання соціальних послуг, зокрема надання ключових 
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позицій неурядовим організаціям; упровадження механізму підтримки 

громадських ініціатив на місцевому рівні.  

Зміна умов і розмірів надання окремих допомог (допомоги по догляду 

за дитиною на тих же умовах і в тих же розмірах, що і допомога з тимчасової 

непрацездатності, їх ув’язка з розміром допомоги з безробіття, заміна 

допомоги з інвалідності третьої групи на допомогу з бідності тощо).  

Реалізація даної стратегії передбачає необхідність здійснення 

комплексу організаційно-економічних заходів.  

Запропоновані напрями вдосконалення системи соціального захисту 

пов’язані з необхідністю подолання можливого неприйняття їх упровадження 

певною частиною населення, громадськими рухами, політичними партіями. 

У зв’язку з цим необхідно: забезпечити залучення суспільства і його 

інститутів до нормативно-правових актів, що розробляються, організувати 

попереднє експериментальне відпрацювання нових механізмів соціального 

захисту в пілотних регіонах і широке ознайомлення громадськості з його 

результатами. 

Розпочати активну інформаційну кампанію з роз’яснення населенню 

ідей, основних напрямів і очікуваних результатів реформ; здійснювати 

постійний моніторинг за перебігом реформ і вносити, за необхідності, зміни 

у його програму, доводячи до населення сутність здійснюваних змін. 

Адаптований до реальної ситуації розвиток системи соціального захисту 

потребує принципово інших концептуальних і методологічних рішень. 

Подальший розвиток системи соціального страхування як компенсаторного 

механізму захисту населення від соціальних і економічних ризиків не 

повинен здійснюватися стихійно.  

Основу стратегії розвитку системи соціального захисту мають 

становити принципи співпраці, взаємовигідного соціального партнерства і 

солідарної відповідальності між органами влади, об’єктами і суб’єктами 

соціального захисту. Ця співпраця реалізується через обов’язкове державне, 
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додаткове і добровільне на рівні виробництва і окремих громадян 

страхування з урахуванням видів соціальних ризиків. З метою забезпечення 

ефективності системи соціального захисту необхідною умовою є посилення її 

адресності. Адресна система соціальних виплат має передбачати формування 

єдиних баз даних про одержувачів соціальних пільг і виплат, а 

персоніфікований облік одержувачів соціальних допомог, пільг і виплат 

дозволяє уникнути необґрунтованого дублювання допомог і виплат, що 

надаються конкретним нужденним домогосподарствам. 

Сьогодні в Україні не сформувались ефективні механізми, які 

забезпечують надходження в державний бюджет і позабюджетні фонди 

обов’язкового страхування, що негативно відображається на рівні життя 

населення. Державне централізоване регулювання соціальної підтримки 

населення до даного часу має фрагментарний, безсистемний характер; 

фінансові ресурси соціальної сфери, які мають єдину кінцеву мету, не 

скоординовані: кожний компонент має свій відомчий статус, порядок 

формування і використання, що негативно позначається на процесах 

фінансового планування і використання коштів, виключаючи прозорість у 

проходженні потоків. Такий підхід призвів до надмірного навантаження на 

бюджет і практичного невиконання державних зобов’язань із соціальної 

підтримки населення, а також нецільового, неефективного та 

нераціонального використання фінансових ресурсів, підвищення 

незадоволеності громадян, соціальної напруженості у суспільстві. У зв’язку з 

цим трансформація системи соціального захисту має бути спрямована на 

реальне досягнення таких основних цілей:  

– Забезпечення максимально ефективного захисту соціально 

вразливих верств населення, оскільки вони не мають можливостей для 

самостійного вирішення соціальних проблем і об’єктивно потребують 

державної підтримки; 
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–  Забезпечення загальної доступності й суспільно прийнятної якості 

базових соціальних благ, у тому числі медичного обслуговування і загальної 

освіти; 

– Створення для працездатного населення економічних умов, що 

дозволяють громадянам за рахунок власних доходів забезпечувати вищий 

рівень соціального споживання, включаючи комфортне житло, кращу якість 

послуг у сфері освіти і охорони здоров’я, гідний рівень життя у похилому 

віці;  

– Формування в соціальній сфері інститутів, що створюють 

можливість максимально повної мобілізації коштів населення і підприємств, 

ефективного використання цих коштів і на цій основі – забезпечення високої 

якості й можливостей широкого вибору населенням соціальних благ і послуг, 

що надаються. 

 

3.3. Напрями удосконалення методів публічного управління 

розвитком соціальної сфери 

Специфіка публічного управління у сфері соціальної роботи полягає в 

розширенні можливостей і самостійності громадян у подоланні життєвих 

проблем, налагодженні зв’язків із соціальними службами та іншими 

організаціями, які мають необхідні ресурси і надають відповідні соціальні 

послуги. Державні та недержавні соціальні служби як один із напрямів 

соціальної роботи утворюють систему соціального обслуговування 

населення. Соціальну підтримку соціальні служби надають у вигляді 

соціально-побутових, соціально-медичних, психолого-педагогічних, 

соціально-правових послуг, матеріальної допомоги, проведення соціальної 

адаптації і реабілітації відповідних категорій громадян.  

У сфері соціальної роботи практична діяльність соціальних служб 

повинна бути спрямованана наступне:  
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–Організацію та надання певної допомоги, налагодження необхідних 

для цього зв’язків і контактів;  

– Соціальне супроводження осіб визначених категорій протягом 

певного життєвого періоду, організацію контролю за ситуацією з метою 

захисту їх прав;  

– Представлення інтересів громадян, які потребують допомоги, у разі 

їх неспроможності зробити це самостійно;  

– Вплив на органи влади й управління з метою підвищення якості 

обслуговування і соціального захисту;  

– Інформування інстанцій на різних рівнях про фактори, які негативно 

впливають або можуть вплинути на життєдіяльність відповідних соціальних 

груп населення. 

Аналіз нормативно-правової бази у сфері соціальної роботи свідчить, 

що в Україні законодавчо забезпечено її правовий статус, створено правові 

умови для відповідного регулювання системи соціального захисту, 

соціальної допомоги і соціальної підтримки населення. За суб’єктом 

ухвалення нормативно-правові документи, що регламентують публічне 

управління у сфері соціальної роботи в Україні, можна умовно поділити на 

такі групи:  

− регламентуючі, дорадчі документи світового співтовариства (акти, 

декларації, пакти, конвенції, рекомендації, резолюції ООН, ВООЗ, ЮНЕСКО, 

ЮНІСЕФ та ін.);  

− внутрішньодержавні юридичні акти (Конституція України, закони, 

укази, розпорядження Президента України, постанови Кабінету Міністрів 

України, накази, рішення колегій та інструкції Міністерства праці та 

соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України, Державного комітету у справах сім’ї 

та молоді та ін.);  



97 

 

− документи суб’єктів України, які забезпечують реалізацію законів 

на своїй території, виконання регіональних законоположень, нормативних 

законоположень із правом законодавчої ініціативи;  

− документи муніципальних утворень (міські й сільські райони, 

мікрорайони, трудові колективи); 

 − рішення, накази, розпорядження закладів та організацій. Водночас 

потрібно вказати на недостатню системність і послідовність дотримання та 

реалізації основних документів на практиці. 

Зокрема, важливим є посилення дієвості механізмів реалізації 

задекларованих прав і гарантій громадян, що потребує відповідного 

вдосконалення чинної нормативно-правової бази. Інституційне забезпечення 

системи соціальної роботи в Україні представлено на центральному та 

регіональному (місцевому) рівнях.  

Окремими інституціями які не мають представництва по вертикалі, є 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, а на виконання 

Україною міжнародних зобов’язань відповідно до Указу Президента України 

«Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини» [21] 

запроваджено функціонування інституту Уповноваженого Президента 

України з прав дитини та створено відповідне Управління забезпечення 

діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини.  

Спеціальними закладами, які функціонують на регіональному рівні та 

забезпечують організацію і проведення соціальної роботи з категоріями осіб, 

що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги, є центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Систему 

організації соціальної роботи на регіональному (місцевому) piвнi утворюють 

три підсистеми:  

−  Члени територіальної громади;  

− Заклади соціальної інфраструктури: заклади освітньої сфери, 

заклади та організації соціально-педагогічного спрямування, заклади 
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соціального спрямування (центри соціально-психологічної реабілітації осіб із 

функціональними обмеженнями, соціальні гуртожитки, центри соціально-

психологічної допомоги, центри для ВІЛ-інфікованих осіб, центри медико-

соціальної реабілітації неповнолітніх), притулки для дітей, неурядові 

організації соціального спрямування;  

− Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади (сільські, селищні та районні ради, служби у справах дітей, управління 

(відділи) освіти, управління (відділи) у справах ciм’ї, молоді та спорту) [22]. 

Соціальна робота на регіональному рівні характеризується певною 

специфікою. По-перше, здебільшого вона забезпечується діяльністю 

державних і неурядових організацій, органів місцевого самоврядування 

шляхом надання ними соціальних послуг відповідним категоріям населення, 

впровадження відповідних соціальних технологій. По-друге, діяльність 

фахівців соціальної сфери при організації соціальної роботи на рівні 

місцевого самоврядування має бути спрямована на розвиток співпраці, 

партнерських відносин між різними соціальними інституціями 

територіальної громади, органами місцевого самоврядування та місцевої 

виконавчої влади, членами громади. По-третє, базовою умовою ефективності 

соціальної роботи в громаді є активізація членів громади, стимулювання їх 

до різних ініціатив, насамперед до участі у визначенні та вирішенні проблем 

соціально вразливих категорій громадян [21]. У сучасних умовах набуває 

актуальності практика соціальної роботи в громаді, що полягає в активізації 

членів громади до участі у вирішенні власних проблем і орієнтації на дієві 

форми її проведення. Виокремлюють такі основні напрями соціальної роботи 

в громаді:  

− Організація громади, що має на меті поліпшення координації 

діяльності різних суб’єктів;  

− Міжгалузеве співробітництво, спрямоване на допомогу дітям, 

сім’ям та молоді у вирішенні конкретних проблем;  
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− Розвиток громади, спрямований на надання підтримки особам 

(групам) для активізації їх участі в житті громади, виробленні та реалізації 

відповідних рішень;  

− Соціальне планування на рівні громади, що передбачає аналіз 

соціальних умов, визначення цілей та оцінку діяльності існуючих служб із 

метою вдосконалення;  

− Реалізація освітніх програм, спрямованих на тісніший контакт між 

відповідними установами та місцевим населенням;  

− Робота з етнічними меншинами для задоволення їх потреб, боротьба 

з проявами расизму;  

− Допомога за місцем проживання, орієнтована на розвиток 

соціальних зв’язків, добровольчих служб і організацію самодопомоги [23]. 

З метою вдосконалення системи надання соціальних послуг більшу 

увагу необхідно акцентувати на якісних показниках: результативності, 

адресності, індивідуальному підході, своєчасності, доступності, відкритості, 

повазі до отримувача соціальних послуг, професійності фахівця соціальної 

роботи. Водночас практична спрямованість соціальної роботи повинна 

передбачати дотримання певних принципів:  

− Соціальну роботу необхідно розглядати як невід’ємну частину 

системи публічного управління, що включає сферу послуг, освіти, охорони 

здоров’я, соціального забезпечення, дозвілля;  

− Головною функцією системи соціальної роботи має бути 

забезпечення захисту прав і створення умов для розвитку потенційних 

можливостей особистості;  

− Властивість системи соціальної роботи має визначатися специфікою 

зв’язків і відносин між структурними елементами та враховувати вплив як 

внутрішніх, так і зовнішніх чинників;  
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− Проектування моделі соціальної роботи повинно відбуватися на 

основі єдиного системоутворюючого фактору, що передбачає врахування 

потреб соціально вразливих категорій громадян.  

Активізація ролі громади у здійсненні публічного управління 

соціальною роботою передбачає налагодження та підтримку співробітництва, 

розвиток існуючого потенціалу, надання технічної допомоги заради того, 

щоб зробити громаду міцнішою і дієвішою. У контексті соціальної роботи 

активізація громади є поєднанням багатьох процесів, а саме: залучення 

громадян до обговорення та сприйняття факту існування проблем соціально 

вразливих категорій у громаді; визначення бажаних і можливих для громади 

шляхів вирішення цих проблем; окреслення кола осіб та мережі установ і 

закладів, які можуть вирішити проблеми, ведення з ними переговорів; 

розбудова громадських організацій, які можуть сприяти вирішенню 

соціальних проблем та ін.  

Пріоритетами публічного управління у сфері соціальної роботи є 

створення органами державної влади та місцевого самоврядування належних 

умов для соціальної підтримки і соціально-правового захисту вразливих 

категорій населення, повноцінного розвитку, забезпечення гарантій 

зростання дітей у сприятливому середовищі, дотримання їх прав, 

профілактики соціального сирітства, підтримки виховного потенціалу сімей, 

надання соціальних послуг сім’ям, які опинилися у складних життєвих 

обставинах тощо. Основними напрямами удосконалення умов, форм і 

методик соціальної роботи на сучасному етапі є:  

− Удосконалення діяльності органів опіки та піклування з 

профілактики соціального сирітства, надання сім’ям із дітьми якісних 

соціальних послуг, спрямованих на підтримку виховної функції сім’ї;  

− Розробка та затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної 

роботи з сім’ями, дітьми та молоддю в процесі виявлення дітей, які 

залишилися без батьківського піклування, сімей з дітьми, які перебувають у 
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складних життєвих обставинах, надання послуг та забезпечення соціального 

супроводу таких дітей і сімей;  

− Затвердження державних стандартів надання соціальних послуг 

особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;  

− Забезпечення соціального супроводу батьків, які з певних причин 

(через тривалу хворобу, інвалідність, малозабезпеченість, безробіття тощо) 

не можуть належним чином утримувати дитину, сімей з дітьми, де є члени 

сім’ї з інвалідністю, а також соціального супроводу дітей, батьки яких є 

трудовими мігрантами;  

− Забезпечення надання соціально вразливим категоріям населення 

широкого спектра соціальних освітніх і медичних послуг за місцем 

проживання, послуг у реабілітаційних установах відповідно до 

індивідуальних програм їх реабілітації; 

− Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців із соціальної роботи щодо надання соціальних послуг у 

сфері захисту прав осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах 

тощо. 

Важливим напрямом удосконалення системи публічного управління у 

сфері соціальної роботи є співпраця органів державної влади з громадськими 

організаціями. В Україні лише починають впроваджуватися елементи 

соціального контракту, які успішно діють у багатьох країнах, де робота в 

громаді вважається пріоритетною діяльністю соціальних служб і соціальних 

працівників. Варто відзначити позитивну вітчизняну практику 

функціонування громадських організацій у галузі захисту прав дітей. 

Зокрема, вони є одним із важливих агентів впливу на прийняття публічно-

управлінських рішень у цій сфері та слугують ефективним механізмом 

реагування на системні проблеми і резонансні порушення прав дитини. 

Зокрема, громадські організації стали ініціаторами та активними учасниками 
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процесів деінституалізації, вироблення інноваційних рішень у галузі 

реформування інтернатів з урахуванням інтересів дітей та за їх участі.  

Активізація діяльності громадських організацій зосереджена на 

організації допомоги для внутрішньо переміщених осіб і захисті прав дітей, 

які постраждали внаслідок військових дій та збройних конфліктів, що 

включає в себе широкий спектр послуг: надання гуманітарної допомоги дітям 

та їх батькам, психологічної підтримки з метою збереження їх 

психологічного здоров’я, супроводу та інтеграції в нових громадах та ін.  

Проте активність вітчизняних громадських організацій, які працюють 

у сфері захисту прав дітей та їх інтересів, характерна здебільшого для 

національного рівня або рівня великих міст, а отже, не набула системного та 

всеохопного характеру. Крім того, співпраця громадських організацій з 

державними структурами значною мірою опосередкована співробітництвом 

із міжнародними організаціями чи приватним сектором [24]. 

Серед ключових напрямів соціальної роботи із залученням 

громадських організацій необхідно виокремити:  

− Вивчення очікувань, потреб та інтересів громади;  

− Збір і систематизація інформації щодо попиту на послуги та 

реагування на зміни соціальної ситуації;  

− Адресне надання певних видів соціальних послуг відповідним 

категоріям громадян;  

− Участь у формуванні місцевих соціальних програм і плануванні 

розвитку системи соціальних послуг на регіональному рівні;  

− Здійснення громадського контролю за якістю надання соціальних 

послуг та ефективністю реалізації соціальних програм тощо.  

З метою поліпшення якості соціального обслуговування як напряму 

соціальної роботи важливе значення має інформування населення про 

соціальні послуги; впровадження державних стандартів соціальних послуг; 

визначення критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги; 
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запровадження технології оцінювання потреб, запровадження механізму 

моніторингу та контролю якості соціальних послуг.  

Сучасний етап модернізації системи соціальних послуг 

характеризується переходом до ринку соціальних послуг у громаді і 

відбувається за трьома напрямами:  

1. Розвиток ринку соціальних послуг;  

2. Розробка практичного інструментарію (нормативна база щодо 

стандартів, соціального замовлення, моделей надання послуг тощо);  

3. Модернізація діючої інфраструктури [25]. 

Ключовими напрямами модернізації публічного управління у сфері 

соціальної роботи, на яких необхідно акцентувати увагу, є:  

−  Узгодження та координація дій різних суб’єктів (органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, громадського сектору); 

−  Інтеграція зусиль, засобів та можливостей державних інституцій і 

неурядових організацій;  

− Розробка та впровадження дієвих механізмів міжсекторного 

партнерства щодо забезпечення соціальних гарантій і захисту прав соціально 

вразливих категорій громадян, створення умов для їх адаптації в соціальному 

середовищі;  

− Впровадження комплексної системи соціальної роботи;  

− Підвищення ефективності функціонування соціальних служб;  

− Забезпечення належного професійного рівня фахівців соціальної 

роботи;  

− Оптимізація системи соціальних послуг на рівні територіальної 

громади; впровадження інноваційних соціальних технологій;  

− Використання альтернативних джерел надання та фінансування 

соціальних послуг. 
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 Вагоме значення для оптимізації системи соціальних послуг має 

ефективне впровадження механізму соціального замовлення, що сприяє 

активному формуванню ринку соціальних послуг із реальною конкуренцією 

їх виробників, підвищенню якості, посиленню адресності, максимальному 

наближенню їх до споживача, залученню в соціальну сферу додаткових 

недержавних ресурсів тощо. Таким чином, аналіз функціонування системи 

соціальної роботи на регіональному рівні виявив низку проблемних аспектів, 

які потребують злагодженого та системного вирішення, формування сучасної 

моделі ефективної соціальної політики, орієнтованої на розв’язання 

конкретних соціальних проблем та задоволення потреб соціально вразливих 

категорій населення відповідно до міжнародних стандартів і європейських 

пріоритетів.  
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ВИСНОВКИ 

У сучасних умовах соціально-економічного розвитку зміст поняття 

соціальна політика зазнає кардинальних змін. Якщо раніше можна було 

стверджувати про те, що соціальна політика і властиві їй соціальні програми 

мали яскраво виражену економічну спрямованість, і були продовженням і 

доповненням до економічної політики держави, то сьогодні, соціальна 

політика, у зв'язку зі зростанням ролі людського фактора в економіці та 

інших суспільних процесах, більш не є доповненням до економічної політики 

держави, а займають провідні позиції в розвитку людського потенціалу 

громадян, досліджуваного з позицій освіти, культури і, в першу чергу, 

здоров'я попередніх поколінь та нарощуваного через накопичення знань, 

досвіду, вміння, рівня фізичного та інтелектуального потенціалу людей. 

Тож можна зробити висновок, що «соціальна політика» давно в 

широкому сенсі слова використовується, охоплюючи всі відносини в 

суспільному житті. У вузькому сенсі «соціальна політика» являє собою 

комплекс соціально-економічних заходів держави, підприємств, організацій, 

місцевих органів влади, спрямованих на захист населення від безробіття, 

поліпшення рівня і якості життя населення, тощо. Об'єктом соціальної 

політики в широкому сенсі слова є сфера соціального життя суспільства, 

розглядати яку можна як процес розвитку і функціонування суспільства і 

людини. Складові структури суспільства, незалежно група або індивід, 

займають своє становище, і включені в соціальну сферу. 

Отже соціально-економічна сфера – це взаємодія соціальних груп між 

собою, тобто розташування відносно свого становища у суспільстві, в умовах 

життєдіяльності, укладу і способу життя. Такі суспільні відносини складають 

основний зміст соціальної сфери, а об'єкт соціальної політики – це соціальна 

сфера,  суб'єкт – інститути політичної системи – держава, профспілки, партії і 

безліч суспільно-політичних об'єднань. 
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За допомогою соціальної політики в ринковій економіці реалізується 

принцип соціальної справедливості, що передбачає певну міру вирівнювання 

становища громадян, створення системи соціальних гарантій для всіх верств 

населення. Основними принципами проведення соціально-економічної 

політики є: 

1) захист рівня життя шляхом введення різних форм компенсації при 

підвищенні цін і проведення індексації; 

2) забезпечення допомоги найбіднішим сім'ям; 

3) видача допомоги на випадок безробіття; 

4) забезпечення політики соціального страхування, встановлення 

мінімальної заробітної плати; 

5) розвиток освіти, охорона здоров'я, навколишнього середовища в 

основному за рахунок держави; 

6) проведення активної політики, спрямованої на забезпечення 

кваліфікації. 

В дипломному проєкті визначено, що в Україні та в інших 

постсоціалістичних країнах, на жаль, немає чіткої прив'язки соціальної 

політики до розвитку людського потенціалу. Але для ефективного 

функціонування та соціально-економічного розвитку держави соціальна 

політика має бути спрямована на розвиток всіх складових людського 

потенціалу: сфери охорони здоров'я, освіти, культури та ін. 

Тільки шляхом підвищення якості життя населення, зміною ставлення 

до розвитку особистісних якостей людини, держава і суспільство можуть 

підвищити якість людського потенціалу, від якого в сучасних умовах в 

першу чергу залежить рівень соціально-економічного розвитку країни. 
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