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ВСТУП 

Соціальна нерівність, з одного боку біда, а з іншого має виступати 

певним стимулом для пошуку нових способів життя для її подолання. Адже 

соціальна нерівність включає всю гаму нерівностей: соціально-економічну, 

соціально-політичну та правову. Відтак маємо проблеми дискримінації не 

тільки майже всіх груп населення, а й тотальної бідності всього суспільного 

життя. Не варто плутати нерівність із відмінностями. Адже культурні 

відмінності (мовні, релігійні, расові) не зумовлюють дискримінації в 

демократичному суспільстві. Проте є й локально-ситуативні відмінності та 

нерівності - вони спостерігаються у будь-якому суспільстві, але не призводять 

до глобальних конфліктів. Наприклад, після Чорнобильської катастрофи 

величезну кількість людей було вибито з усталеного повсякденного життя: 

втрата звичного природного, культурного та господарського середовища, 

рідного дому й обійстя, переселення в незвичні умови. Усе це спричинило 

соціальну нерівність між потерпілими та рештою українців. 

Найбільше страждають в Україні від нерівності бідні люди. Це і доступ 

до освіти, до медицини, нерівні можливості у веденні бізнесу, нерівні способи, 

стилі та якість життя. У бідних же людей майже всі кошти витрачаються на 

харчування. Але такого роду нерівність не викликає конфліктів та 

протистояння, оскільки сприймається як загальнонаціональне лихо (ринкова 

економіка, перманентне підвищення цін тощо). Інша справа нерівність за 

розміром доходів, коли середній дохід 10% найбагатших людей перевищує 

дохід 10% найбідніших у 30-50 разів. Або найбільша пенсія у 50-60 разів 

більша за найменшу. Вочевидь, народ не усвідомлює, що в європейських 

країнах такі розриви є п’яти-шестикратними. Дивно, але українці змирилися із 

цим ганебним явищем, хоча розуміють, що сталося це за повного 

розграбування національного багатства. 

Недаремно одним із перших Указів Президента України був Указ 

№274/2010 «Про невідкладні заходи з подолання бідності» в якому 

наголошено про те, що подолання бідності - одна з найболючіших проблем 
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суспільства, від якої страждає значна частина населення України, насамперед 

сім’ї з дітьми, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 

безробітні, інваліди, пенсіонери, бездомні громадяни, безпритульні діти, та 

яка суттєво обмежує можливості людського розвитку, породжує масштабні 

соціальні конфлікти, становить загрозу єдності суспільства та національній 

безпеці України.  

До середини 90-х років, коли завершився перший етап “шокової терапії” 

і ваучерної приватизації, замість відділення влади від власності в Україні 

почала формуватися своєрідна модель взаємодії власності й влади, при якій 

деякі “уповноважені владою” великі власники одержують надприбутки й 

контроль над ключовими господарськими ресурсами країни (знижуючи при 

цьому рівень життя переважної більшості населення), а влада контролює цих 

власників і привласнює частину їх надприбутків. 

За рахунок цих коштів формувалися механізми політичного й 

ідеологічного контролю над електоральним процесом (у першу чергу за 

допомогою створення кишенькових політичних партій і контролю над медіа-

ресурсами). Подібна модель, націлена на стабілізацію й консервацію 

існуючого становища, блокувала процес оформлення середніх верств 

суспільства як ключового суб'єкта політичного й економічного розвитку та 

призвела до різкої поляризації українського суспільства. 

Саме невіддільність влади і власності й донині визначає характер 

української політичної еліти, що свідчить про неефективність 

функціонування політичних, економічних і соціальних інститутів сучасної 

України. Сьогодні головною проблемою національного розвитку залишається 

глибоке відчуження суспільства від контролю над ресурсами свого існування.  

В результаті неоліберальних реформ глибоко змінилася роль держави в 

економіці, що стало причиною суттєвих соціальних зрушень. Комерціалізація 

90-х років здійснила послідовну й безсоромну експропріацію більшості 

основних соціальних і професійних груп, позбавивши їх можливості 

працювати за професією. Помітно збільшилася кількість громадян, які 
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втратили свій попередній соціально-економічний статус і виявилися 

нездатними надалі забезпечувати гідний рівень добробуту для себе і своїх 

сімей. Соціальні проблеми, які виникли на шляху переходу до ринкової 

системи господарювання в Україні – зростання безробіття, посилення 

соціального розшарування і дезінтеґрації, збільшення кількості бідного 

населення – обумовили зростання незадоволеності, конфліктності, соціальної 

напруженості та спричинили деструктивні тенденції щодо соціальної 

структури українського суспільства. 

Певні позитивні зміни в соціальній сфері стали можливими лише на 

початку нового тисячоліття, коли українська економіка стабілізувалася і 

навіть намітилися тенденції до її зростання. Зокрема, 2003 рік позначився 

прийняттям низки законодавчих актів, що заклали основи формування в 

Україні трирівневої системи пенсійного страхування та встановлення 

залежності розміру пенсії від величини заробітку, з якого сплачувалися 

страхові внески. Проведено масовий перерахунок пенсій, формування системи 

персоніфікованих пенсійних рахунків. Здійснювались кроки щодо підвищення 

продуктивної зайнятості населення та розвитку ринку праці, запровадження 

адресної соціальної допомоги та соціального захисту інвалідів. 

Але зазначені позитивні зміни не набули сталого, системного характеру, 

не забезпечили глибинних змін у соціальній структурі суспільства та у 

суспільній свідомості. Входження в період економічної кризи виявило 

абсолютну непідготовленість соціальної політики до нових соціально-

економічних викликів. Об’єктивний діагноз соціального стану українського 

суспільства свідчить про те, що основні соціальні проблеми – бідність, 

майнова диференціація населення, відчуженість значної кількості громадян 

від суспільного життя, звуження їх доступу до освіти, медицини і культури – 

на сучасному етапі набирають загрозливих темпів. Практично з усіх 

найважливіших соціальних показників світового цивілізаційного розвитку 

Україна продовжує перебувати на небезпечній межі. Майже третина наших 

співвітчизників потерпає від бідності, близько 10% працездатного населення – 
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від безробіття. Вкрай негативними є показники рівня здоров’я українського 

населення, його демографічні та інші життєво важливі характеристики.  

Хоча законодавче поле в Україні у соціальній сфері є досить 

розробленим з точки зору визначення соціальних стандартів і прав, разом з 

тим, воно характеризується розпорошеністю, незбалансованістю і 

несистемністю. 

Аналізуючи соціальну політику української влади більшість дослідників 

єдині в тому, що однією з головних причин її неефективності є відсутність 

стратегічного науково-обґрунтованого системного підходу, побудованого на 

аналізі актуальних тенденцій суспільно-економічного розвитку та 

об’єктивному визначенні реальних можливостей держави. Останнє 

проявляється в тому, що сьогодні в Україні не визначено пріоритетних 

завдань соціальної політики, відсутня стратегія реформувань соціальної 

сфери, немає навіть чіткого усвідомлення моделі соціального захисту, що має 

розбудовуватися в Україні. 

Слід зауважити, що соціальна політика відрізняється тією специфікою, 

що вона немає автономного інструментарію, механізмів, які забезпечують 

реалізацію цілей. Соціальна політика формується законодавством 

(соціальним, трудовим, господарчим), а також економічною політикою. 

Власне кажучи, дієва соціальна політика має місце лише тоді, коли 

суспільство і держава сприймають соціальні цілі як пріоритетні. Більш того, 

соціальна політика - це механізм забезпечення перманентних 

трансформаційних процесів. В перехідні періоди даний механізм особливо 

значущий, оскільки за цих умов трансформація завжди пов’язана зі значними 

перестановками в соціальній структурі, розширенням одних соціальних груп, 

звуженням та зникненням інших, зміною їхніх доходів, статусів, престижу, 

якості життя. 

Вітчизняні соціальні програми та стратегії, які розроблялись в рамках 

соціальної політики в останні роки, втрачають свою актуальність та 

доцільність в контексті нового глобального виклику - економічної кризи, 
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внаслідок якої обмежуються ресурси, загострюються і без того перманентні 

проблеми оплати праці, безробіття, підтримки вразливих категорій населення 

тощо. Зміна соціально-економічного простору на сучасному етапі ставить 

перед соціальною політикою набагато складніші завдання, ніж навіть кілька 

років тому. Саме тому визначення ролі та можливостей соціальної політики як 

інструменту пом’якшення соціальної нерівності в умовах соціально-

економічної кризи, розробка напрямів та соціальних стратегій пом’якшення 

соціальної нерівності є надзвичайно актуальним завданням. Даний напрям 

наукових розробок виокремлено Міністерством праці та соціальної політики 

України як один з найактуальніших та пріоритетних.  

Мета дослідження - виявлення детермінантів поглиблення соціальної 

нерівності в сучасному українському суспільстві та визначення ролі і 

можливостей соціальної політики як інструменту пом’якшення соціальної 

нерівності в умовах соціально-економічної кризи. 

Завдання дослідження. Реалізація поставленої мети передбачає 

вирішення таких завдань: 

- вдосконалити теоретико-методологічні засади дослідження соціальної 

нерівності; 

- охарактеризувати процес відтворення соціальної нерівності в 

сучасному українському суспільстві, описати її основні форми; 

- опрацювати світовий досвід впровадження соціальних реформ щодо 

пом’якшення соціальної нерівності в суспільствах, що трансформуються; 

- описати сутність процесів урівноваження регіонального виміру 

соціальної нерівності в Україні; 

- визначити завдання та можливості соціальної політики в умовах 

становлення нової стратифікаційної структури українського суспільства; 

- оцінити динаміку соціальних реформ на сучасному етапі, 

охарактеризувати їх результативність з точки зору пом’якшення соціальної 

нерівності; 
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- виявити наслідки диференціації доходів населення для формування 

соціальної структури українського суспільства; 

- визначити стан та потенціал соціальних трансфертів щодо 

пом’якшення соціальної нерівності; 

- розробити підходи щодо опрацювання стратегій виживання окремих 

соціальних груп в умовах поглиблення соціальної нерівності в Україні; 

- розробити прикладний інструментарій системно-комплексного 

оцінювання-прогнозування соціальної нерівності в Україні. 

Об’єктом дослідження є соціальна нерівність в Україні. 

Предмет дослідження є процеси відтворення й поглиблення соціальної 

нерівності в українському суспільстві та їх корегування засобами соціальної 

політики. 

Методологічна база дослідження. Дослідження базуватиметься на 

теоретико-методологічних засадах (понятійний апарат, методологія та 

методика), визначених в наукових працях соціологів, політологів та 

економістів, основна увага яких зосереджена на теоретичному, методичному 

та емпіричному аналізі соціальної нерівності, диференціації добробуту і 

доходів, існуючої системи доходної диференціації та її впливу на соціальний 

клімат суспільства, детермінації соціальної напруженості та конфліктів; 

програмах економічного і соціального розвитку; оцінці досягнутого рівня 

розвитку економіки і соціальної сфери. 

Методами дослідження є загальнонаукові методи сходження від 

абстрактного до конкретного, порівняльного аналізу та синтезу; 

загальнонаукові принципи об’єктивності, системності, єдності історичного і 

логічного; методи кількісного і якісного аналізу документів. 

Практична цінність науково-дослідної роботи полягає у можливості 

застосування її результатів як теоретичного і практичного підґрунтя в 

практиці вивчення добробуту населення, характеристики та прогнозування 

змін соціального клімату, при розробці технологічних способів і 

управлінських інструментів соціальної політики щодо регуляції соціальних 
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нерівностей у сферах зайнятості та ринку праці, здійснення окремих 

державних заходів щодо підвищення рівня та ефективності соціального 

захисту населення в кризовий період. 

Область впровадження - результати даної роботи можуть бути 

використані для обґрунтування проектів, програм, організаційно-правових 

документів, проведення розрахунків тощо, орієнтованих на вирішення 

проблем соціальної нерівності. 
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1. ХАРАКТЕР ВІДТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ В 

СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

1.1. Соціальна нерівність: теоретико-методологічні підходи 

Нерівність існувала й існує у всіх суспільствах, навіть у самих 

примітивних, які мали місце при первіснообщинному ладі. Гуннар Ландтман 

провів цікаве дослідження суспільного життя папуасів Ківаї (Нова Гвінея), яке 

підтвердило, що нерівність спостерігається навіть у цьому дуже примітивнім 

суспільстві. Ландтман виявив, що, незважаючи на видимість загальної 

рівності (усі чоловіки виконували однакову роботу, ніхто не мав слуг або 

рабів, ні в кого не було власного будинку), у суспільстві папуасів нерівність в 

певній мірі все-таки виявляється. Наприклад, папуас, який мав можливість 

приймати більше гостей, чим інші мешканці селища, займав «набагато більш 

високе положення». Воїни, гарпунери й чаклуни набували більш високого 

соціального статусу. У той же час сліпі, хворі й інші неповноцінні певною 

мірою мали більш нижчий статус, наряду з безробітними й неодруженими. 

Крім того, жінки вважалися «трохи нижчими» від чоловіків, вони не мали 

землі, займалися збором плодів і ягід, але не полювали разом із чоловіками[1]. 

Антропологи виявили деякий щабель нерівності у всіх «дописьменних» 

суспільствах. Статус членів суспільства визначався властивими йому 

цінностями: красою; сміливістю; глибиною релігійних знань. Існує безліч 

способів символічного зображення відмінностей у статусі. У примітивних 

суспільствах звичайно використовуються позначення на тілі, у більш 

розвинених цьму статусу служать прикраси й особливо одяг. У кожному разі 

люди, які володіють високими особистими якостями цінуються вище, до них 

відносяться з більшою повагою, чим до тих, чиї якості цінуються не так 

високо. 

Історія розвитку суспільних наук, а особливо соціології, як науки, так 

само як і історія її найважливішого напряму - соціології нерівності, нараховує 

півтора століття. Але задовго до XIX століття вчені замислювалися над 
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природою відносин між людьми, над важкою долею більшості людей, над 

проблемою пригноблених і тих хто їх пригноблює, над справедливістю, або 

несправедливістю нерівності. Ще прадавній філософ Платон розмірковував 

над розшаруванням людей на багатих й бідних. Він вважав, що держава 

уявляє із себе буцімто дві держави. Одну формують бідні, інші - багаті, і всі 

вони живуть разом, створюючи однин одному всілякі перепони. Платон був 

«першим політичним ідеологом, які розмірковували щодо терміну класів», - 

вважає К. Попер[2].  

В такому суспільстві людей переслідує страх і невпевненість. Здорове 

суспільство повинне бути іншим. У своїй праці «Держава» Платон 

стверджував, що правильну державу можна науково обґрунтовувати, а не 

шукати навпомацки, боячись, вірячи й імпровізуючи [3]. Він припускав, що це 

нове, науково спроектоване суспільство буде не тільки здійснювати принципи 

справедливості, але й забезпечувати соціальну стабільність і внутрішню 

дисципліну. Саме таким він уявляв суспільство, кероване правителями 

(охоронцями).  

Аристотель в «Політиці», також розглянув питання щодо соціальної 

нерівності. Він писав, що нині у всіх державах є три елементи : один клас-

досить багатих; інший-досить бідних; третій же-середній. Саме третій-

найкращий, оскільки його члени за певними умовами життя найбільш готові 

впливати на раціональні принципи розвитку суспільства. Саме із бідняків й 

багатіїв одні стають злочинцями, а інші шахраями. Реалістично 

розмірковуючи щодо стабільності держави, Аристотель відзначав, що 

необхідно думати про бідноту, тому що в державі, де безліч бідняків, які 

відсторонені від управління державою, неминуче буде багато ворогів. Адже 

бідність є зародженням бунту й злочину там, де немає середнього класу, там 

де бідних величезна більшість, виникають ускладнення, і держава приречена 

на загибель. Аристотель виступав як проти влади бідняків, позбавлених 

власності, так і проти егоїстичного правління багатої плутократії. Краще 

суспільство формується із середнього класу, і держава, в якій цей клас 



10 

 

багаточисельний й сильніший, чим два інших, разом узятих, управляється 

найкраще, тому що забезпечена суспільна рівновага [4].  

На думку соціологів, вчених практично усіх ідейних напрямів, ніхто в 

історії суспільної думки настільки виразно як К. Маркс не підкреслював, що 

джерелом соціального розвитку виступає боротьба між антагоністичними 

суспільними класами. Відповідно Марксу, класи виникають і 

протиборствують на основі різного положення й різних ролей, які виконують 

індивіди у виробничій сфері суспільства. Але, К. Маркс справедливо 

відзначав, що йому не належить заслуга відкриття існування класів і їх 

боротьби між собою. І дійсно з часів Платона, але  звичайно, особливо з тих 

пір, як буржуазія владно вступила в XVIII століття на авансцену історії, 

переважна більшість економістів, філософів, істориків досить аргументовано 

вводять у суспільствознавство Європи поняття щодо соціального класу 

(А. Сміт, Э. Кондільяк, К.  Сен - Сімон, Ф. Гізо, О. Міньє тощо) [5]. 

Однак ніхто до К. Маркса не надавав настільки глибокого 

обґрунтування класової структури суспільства, виводячи її із 

фундаментального аналізу всієї системи економічних відносин. Практично 

ніхто аргументовано і науково не обґрунтовував настільки всебічного 

розкриття класових відносин, механізму експлуатації в  капіталістичному 

суспільстві, яке існувало на той час, і в деякій мірі існує в сьогоденні. Тому, в 

більшості сучасних робіт із проблем соціальної нерівності, стратифікації й 

класової диференціації рівною мірою й у прихильників марксизму, і в авторів, 

далеких від позицій К. Маркса, розглядається його наукове обґрунтування 

теорії класів [6]. 

Вирішальне значення для складання сучасних вистав щодо сутності, 

форм і функцій соціальної нерівності, поряд з  Марксом, мав М. Вебер-класик 

світової соціологічної теорії. Ідейна основа поглядів М. Вебера полягає в 

тому, що індивід є суб’єктом соціальної дії. На противагу Марксу, він окрім 

економічного аспекту стратифікації враховував такі аспекти, як влада й 

престиж. М. Вебер розглядав власність, владу й престиж як три окремі, 
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взаємодіючі фактори, що лежать в основі ієрархій у будь-якому суспільстві, а 

саме: відмінності у власності породжують економічні класи; відмінності, що 

мають відношення до влади, породжують політичні партії; престижні 

відмінності створюють статусні угруповання, або страти. Звідси він 

сформулював своє уявлення щодо «трьох автономних вимірах стратифікації». 

Він підкреслював, що «класи», «статусні групи» і «партїі» - явища влади, які 

відносяться до сфери розподілу, щодо внутрішньополічного розвитку 

суспільства [7]. 

Основне протиріччя М. Вебера з К. Марксом полягає в тому, що 

відповідно першому клас не може бути суб’єктом дії, тому що він не є 

громадою. На відмінність від Маркса, він розкрив поняття класу лише з 

оглядом на капіталістичне  суспільство, де вагомим регулятором відносин 

виступає ринок. За допомогою його люди задовольняють свої потреби в 

матеріальних благах й послугах. Однак на ринку праці особистості займають 

різні позиції або перебувають у різній «класовій ситуації». Тут усе продають і 

купують. Одні продають товари, послуги, інші - робочу силу. Відмінність тут 

у тому, що одні володіють власністю, а в інших вона відсутня. У М. Вебера 

немає чіткої класової структури капіталістичного суспільства. Саме тому, 

різні інтерпретатори його робіт трактують незбіжні переліки класів.  

Враховуючи методологічні принципи й узагальнюючи його історичні, 

економічні й соціологічні напрацювання, можливо в такий спосіб 

реконструювати веберівськую типологію класів при капіталізмі, а саме: 

робітничий клас, який позбавлений власності. Він пропонує на ринку свої 

послуги й диференціюється за рівнем кваліфікації; дрібна буржуазія - клас 

дрібних бізнесменів й торгівельних працівників; позбавлені власності «білі 

комірці»: технічні фахівці й інтелігенція; адміністратори й менеджери; 

власники, які так само прагнуть через певний рівень освіти до тих переваг, 

якими володіють інтелектуали; клас власників, тобто ті, хто отримує ренту від 

володіння землею, шахтами тощо; «комерційний клас», тобто підприємці. 

Вебер вважав, що власники-це «позитивно прівелегійований  клас». На 
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іншому полюсі -«негативно прівелегійований клас», сюди він включав тих, 

хто не має ні власності, ні кваліфікації, яку можливо запропонувати на 

ринку [8].  

Існує безліч стратифікаційних критеріїв, відповідно яких можливо 

ділити будь-яке суспільство. З кожним з них пов’язані особливі способи 

детермінації й відтворення соціальної нерівності. Характер соціального 

розшарування й спосіб його затвердження у своїй єдності утворюють те, що 

ми називаємо стратифікаційною системою. Коли заходить мова про основні 

типи стратифікаційних систем, звичайно дається опис кастовій, 

рабовласницькій, становій й класовій диференціації. При цьому прийнято 

ототожнювати їх з історичними типами суспільного устрою, які 

спостерігаються в сучасному світі або ті, які були в минулому. Вважаємо за 

необхідне дотримуватися трохи іншого підходу, зважаючи на те, що будь-яке 

конкретне суспільство складається з комбінацій різних стратифікаційних 

систем і безлічі їх перехідних форм. Саме тому ми прагнемо  говорити про 

«ідеальні типи» навіть тоді, коли використовуємо елементи традиційної 

термінології.  

Окрім вищенаведених дослідників соціальної стратифікації з оглядом її 

впливу на соціальну нерівність, доречним буде  розглянути підходи й інших 

науковців щодо проблеми соціальної стратифікації, які зосередили увагу на 

аналізі престижу, але вони характеризували престиж виходячи із відношення 

людей до певних професій. У дослідженні, проведеному в 1956р., жителям 

різних країн (від США до Нової Зеландії) було запропоновано дати оцінку 

престижності різних професій. Були отримані досить схожі відповіді[9]. 

Дослідники дійшли висновку, що в країнах, де склалася індустріальна система 

виробництва, існує попит на певні професії: інженери; механіки; бухгалтери 

тощо. Ці професії, якими оволоділи люди користуються приблизно однаковим 

престижем в усьому світі. Доречно буде зауважити, що рангові 

характеристики престижу майже не зміняються із часом. В 1966 р. група 

дослідників дійшла висновку, що з 1925 р. у США не відбулося істотних змін 
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в оцінках професійного престижу - лікарі й інші фахівці залишаються наверху 

піраміди, люди, які займаються чисткою взуття й повії як і раніше займають 

місце практично на дні суспільного розвитку [10]. В 1977 р. Дональд. 

Дж.Трейман проаналізував 85 досліджень учених з 53 країн щодо 

професійного престижу і зробив висновок, що оцінки престижу досить схожі в 

усьому світі. Опираючись на результати свого аналізу, Трейман розробив 

теорію, яка пояснює, чому ці оцінки такі схожі. Теорія Треймана складається 

із чотирьох основних тверджень. 

Перше пов’язане з тим, що основні потреби людей (у їжі, одязі й житлі) 

однакові у всіх суспільствах. Крім того, для життя в сучасних суспільствах 

необхідні знаряддя праці, зброя, політичні й військові організації. В усьому 

світі проблеми, пов’язані з виробництвом цих речей, аналогічні. В результаті у 

всіх таких суспільствах існує приблизно однаковий поділ праці. 

Друге положення теорії Треймана полягає в тому, що в умовах 

спеціалізованого поділу праці деякі люди в більшій мірі володіють 

матеріальними ресурсами й контролюють їхнє використання, чим інші. 

Інакше кажучи, в результаті спеціалізованого поділу праці складаються різні 

ступені влади - лікарі мають більш високу кваліфікацію й мають більшу 

владу, чим робітники на складальному конвеєрі, окрім того, вони мають більш 

високий заробіток і володіють більшою власністю. 

Третє твердження теорії Треймана фіксує привілею для тих, хто в будь-

якому суспільстві має владу. Люди, які займають високе положення, часто 

мають досить помітний політичний вплив, який вони можуть використовувати 

у своїх інтересах. Наприклад, президент компанії, яка спеціалізується на 

випуску реактивних двигунів, ймовірно, може впливати на уряд при 

затвердженніі таких норм безпеки на повітряних лініях, які б сприяли 

розвитку авіаційної промисловості. 

Четверте й останнє положення теорії Треймана є наслідком трьох 

попередні. Оскільки влада й привілеї повсюди цінуються, а це означає, шо 

пов’язані з ними професії вважаються престижними. 
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В теорії Треймана сполучаються елементи декількох інших концепцій. 

Як у Девіса й Мура, тут акцентована увага на відмінності ступенів важливості 

різних професій, окрім того, тут знайшла відбиття точка зору Маркса, який 

підкреслював роль поділу праці. Досліджуючи співвідношення між владою, 

привілеями й престижем, Трейман використовував аспекти «репутаційної 

теорії» Уорнера. Єдиний елемент стратифікації, який йому не вдалося 

пояснити, - питання про те, яким чином групи, що володіють владою, здатні 

зберігати свої переваги[11]. 

Враховуючи наукові надбання вчених як минулого, так і сучасності, як  

вчених іноземних держав, так і України пропонується дев’ять типів 

стратифікаційних  систем, які, на нашу думку, можуть бути використані для 

розкриття будь-якого соціального організму, та окреслити проблеми 

соціальної нерівності а саме: фізико-генетична; рабовласницька; кастова; 

станова; етократична; соціально-професійна; класова; культурно-символічна; 

культурно-нормативна [12].  

В основі першого типу  фізико-генетичної стратифікаційної системи-

лежить диференціація соціальних груп за «природними» соціально-

демографічними ознакам. Відповідно цьому типу відношення до людини, або 

групи визначається статтю, віком і наявністю певних фізичних якостей-сили, 

краси, спритності. Відповідно, більш слабкіші, які мають фізичні недоліки 

вважаються не в повній мірі розвинені й займають нижчий рівень у суспільній 

ієрархії. Нерівність в даному випадку затверджується існуванням загрози 

фізичного насильства або його фактичним застосуванням, а потім 

закріплюється у звичаях і ритуалах. Ця «природна» стратифікаційна система 

панувала в первісній громаді, але продовжує відтворюватися й донині. 

Особливо сильно вона проявляється в співтовариствах, що борються за 

фізичне виживання або розширення свого життєвого простору.  

Тут найбільшим престижем володіє той, хто здатний здійснювати 

насильство над природою й людьми або протистояти такому насильству: 

здоровіший молодий чоловік-годувальник  в селянській громаді, яка проживає 
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за рахунок плодів примітивної ручної праці; мужній воїн Спартанської 

держави; дійсний арієць націонал-соціалістичного воїнства, здатний до 

відновлення здоровішого потомства. Система ранжування людей за здатністю 

до фізичного насильства, в основному є продуктом мілітаризму прадавніх і 

сучасних суспільств. В сучасних умовах вона, хоча й позбавлена колишнього 

значення, все-таки має місце, особливо у військових колективах(нестатутні 

відносини), в навчальних закладах (серед учнів старших і середніх класів), 

особливо поширена та пропагується у місцях позбавлення волі.   

Друга стратифікаційна система-рабовласницька також заснована на 

прямому насильстві. Але нерівність людей тут детермінується не фізичним, а 

воєнно- фізичним примусом. Соціальні групи різняться за наявністю або 

відсутністю громадянських прав і прав власності. Певні соціальні групи даних 

прав позбавлені взагалі, і більше того, нарівні з майном перетворені в об’єкт 

приватної власності. Причому такий стан найчастіше передається в спадщину 

й таким чином закріплюється з покоління в покоління. Приклади 

рабовласницьких систем досить різноманітні: античне рабство, де число рабів 

інколи перевищувало число вільних громадян; холопство на Русі часів 

«Російської правди»; панщина на Україні; плантаційне рабство на півдні 

Північноамериканських Сполучених Штатів до громадянської війни 1861-

1865 рр.; робота військовополонених і депортованих осіб на німецьких 

приватних фермах у період Другої світової війни. Способи відтворення 

рабовласницької системи також характеризуються значною різноманітністю. 

Античне рабство трималося в основному за рахунок завоювань. Для 

ранньофеодальної Русі більш було поширено боргове, кабальне рабство. 

Практика продажу власних дітей при відсутності можливості їх прокормити 

існувала, наприклад, у середньовічному Китаї, в сьогоденні існує в 

Афганістані. Там же перетворювали на рабів різного роду злочинців (у тому 

числі, і політичних). Ця практика була практично відтворена набагато пізніше 

у радянському Гулазі, в якому була винищена практично вся українська 
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інтелігенція (хоча приватне рабовласництво здійснювалося тут в прихованих 

позаюридичних формах). 

Третій тип стратифікаційної системи-кастовий. В її основі лежать 

етнічні відмінності, які у свою чергу, закріплюються релігійним порядком і 

релігійними ритуалами. Кожна каста є замкненою, наскільки це можливо, 

ендогамною групою, якій виділяється строго певне місце у суспільній ієрархії. 

Це місце з’являється  в результаті відокремлення особливих функцій кожної 

касти в системі розподілу праці. Існує чіткий перелік занять, якими члени цієї 

касти можуть займатися: жрецькі, військові, землеробські. Оскільки 

положення в кастовій системі передається по спадщині, можливості 

соціальної мобільності тут вкрай обмежені. І чим сильніше виражена 

кастовість, тим більше закритим є дане суспільство. Класичним прикладом 

суспільства  з пануванням кастової системи по праву вважається Індія 

(юридично ця система була скасована лише в 1950 р.). Сьогодні, хоча й у  

більш прихованому виді, кастова система відтворюється не тільки в Індії,  але 

наприклад,  у клановому устрої середньоазійських держав (в тому числі в 

державах колишнього СРСР). Явні риси кастовості затверджувалися в 

середині двадцятого століття політикою фашистських держав (арійцям 

надавалося положення вищої етнічної касти, покликаної до панування над 

слов’янами,  євреями тощо). Роль скріплюючих теологічних доктрин у даному 

випадку бере на себе нацистська ідеологія. 

Четвертий тип представлений становою стратифікаційною системою. 

В даній системі групи різняться за юридичними правами, які у свою чергу, 

жорстко пов’язані з їхніми обов’язками й перебувають у прямої залежності від 

цих обов’язків. Причому останні мають на увазі зобов’язання перед 

державою, закріплені в законодавчому порядку.  Одні  стани зобов’язані нести 

ратну або чиновницьку службу, інші -«тягар» у вигляді податків або трудових 

повинностей. Прикладами розвинених станових систем є феодальні 

західноєвропейські суспільства або феодальна Росія. Стан, це в першу чергу, 

юридичне, а не, скажемо, етнічно-релігійне, або економічний розподіл. 
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Важливо також і те, що приналежність до стану передається в спадщину, 

сприяючи відносній закритості даної системи.  

Деяка подібність зі становою системою спостерігається у суспільствах, 

що представляють п’ятий  тип етократичної системі (походить від 

французького й грецького-«державна влада»). В даній системі диференціація 

між групами відбувається в першу чергу за їхнім положенням у владно 

державних ієрархіях (політичних, військових, господарських ), за 

можливостями мобілізації й розподілу ресурсів, а також престижу, який 

визначається через формальні ранги, які ці групи займають у відповідних 

владних ієрархіях. Усі інші відмінності: демографічні; релігійно-етнічні; 

економічні й культурні відіграють похідну роль. Масштаби й характер 

диференціації (обсяги владних повноважень) в  этакратичній системі 

перебувають під контролем державної бюрократії. При цьому ієрархії можуть 

закріплюватися формально юридично за допомогою чиновницьких табелів 

про ранги, у військових статутах, присвоєння категорій державним установам, 

а можуть залишатися й поза сферою державного законодавства (наочним 

прикладом може служити система радянської партійної номенклатури, 

принципи якої не були прописані ні в яких законах ). Формальна свобода 

членів суспільства (за виключенням залежності від держави ), відсутність 

автоматичного успадкування владних позицій також відрізняють этакратичну   

систему від системи станів. 

Етократична система проявляється активніше у тому випадку, коли 

більш авторитарний характер має державне управління. У стародавнині 

яскравим зразком етократичної системи були суспільства азійського 

деспотизму (Китай, Індія, Камбоджа ),  і держави, які розташовані не тільки в 

Азії (а наприклад, і в Перу, Єгипті ). У двадцятому столітті вона   активно 

затверджується у так званих соціалістичних суспільствах і, можливо, навіть 

відіграє в них визначальну роль. Потрібно сказати, що виділення особливої 

етократичної системи поки не традиційно для робіт зі стратифікаційними 
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типологіями. Тому, вважається за доцільне звернути увагу як на історичне 

значення, так і на аналітичну роль даного типу соціальної диференціації.  

Далі випливає шоста, соціально - професійна стратифікаційна система. 

В ній групи діляться за змістом й умовами своєї праці. Особливу роль 

виконують кваліфікаційні вимоги, визначені щодо тієї або інший професійної 

ролі-наявністюь відповідного досвіду, умінь й навичок. Затвердження й 

підтримка ієрархічних порядків у даній системі здійснюється за допомогою 

сертифікатів (дипломів, розрядів, ліцензій, патентів, наявність вченого 

ступеню та вченого звання), які фіксують рівень кваліфікації й здатність 

виконувати певні види діяльності. Дієвість кваліфікаційних сертифікатів 

підтримується на законодавчому рівні державою  або будь-якою досить 

потужною корпорацією, фірмою (професійного цеху). Причому ці 

сертифікати найчастіше в спадщину не передаються, хоча виключення в 

історії зустрічаються. Соціально-професійний розподіл є одним із базових 

стратифікаційних систем, різноманітні приклади якої можна знайти у будь-

якому суспільстві з розвиненим розподілом праці. Це ряд ремісничих цехів 

середньовічного міста й розрядна сітка в сучасній державної промисловості, 

система атестатів і дипломів про отримання освіти, система наукових ступенів 

і звань, які відкривають дорогу до більш престижних робочих місць. І тут є 

місце соціальній нерівності. Є випадки, коли працівник не маючи диплому 

про вищу освіту, але маючи природній талант щодо певного роду діяльності 

не може бути призначений на посаду. І це при тому, що він може виконувати 

свої професійні обов’язки набагато краще за дипломованого робітника. 

Сьомий тип представлений  популярною класовою системою. Класовий 

підхід нерідко протиставляють стратифікаційному. Але для нас класовий 

розподіл є лише окремий випадок соціальної стратифікації. З безлічі 

трактувань поняття «класу» ми зупинимося в даному випадку на більш 

традиційний, соціально- економічний. З даної точки зору класи визначаються, 

як соціальні групи вільних у політичному і правовому відношенні громадян. 

Відмінності між групами насамперед у характері й розмірах власності на 
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засоби виробництва й вироблений продукт, а також у рівні отримуваного 

прибутку чи матеріального добробуту. На відміну від багатьох попередніх 

типів, приналежність до класів-буржуа, пролетарів, самостійних фермерів, 

даний клас не регламентується вищою владою, не встановлюється 

законодавчо й не передається по спадщині. У чистому виді класова система 

взагалі не містить ніяких внутрішніх формальних перегородок (економічний 

успіх автоматично переводить вас у більш високу групу ). 

Економічно эгалітарні співтовариства, де взагалі відсутня класова 

диференціація, явище доволі рідкісне й нестійке. Але на протязі більшої 

частини людської історії класовий розподіл все-таки має підлеглий характер. 

На передній план він виходить, мабуть тільки у буржуазних західних 

суспільствах. А найбільших висот класова система досягає в перейнятих 

ліберальних духом Сполучених Штатах Америки. 

Восьмий тип-культурно-символічний. Диференціація виникає тут із 

відмінностей доступу до соціально значимої інформації, нерівних 

можливостей фільтрувати й інтерпретувати цю інформацію, здібностей бути 

носієм сакрального знання (містичного або наукового). У стародавнині ця  

роль приділялася жрицям, магам і шаманам, у середньовіччя-служителям 

церкви, які становили основну масу грамотного населення, тлумачам 

священних текстів, у новий час - ученим, технократам і партійним ідеологам. 

Претензії щодо спілкування з божественними силами, на володіння науковою 

істиною на вираження державного інтересу існували завжди й повсюди. І 

більш високе положення в даному відношенні займають ті, хто мають кращі 

можливості маніпулювання свідомістю й діями інших членів суспільства, хто 

краще інших може довести свої права на дійсне розуміння, володіє кращим 

символічним капіталом. Трохи спрощуючи картину, можна сказати, що для 

доіндустріальних суспільств більш характерно теократичне маніпулювання, 

для індустріальних - партократичне, а для пост-індустріальних-технократичне. 

Дев’ятий  тип стратифікаційної системи має назву культурно-

нормативний. В ньому диференціація побудована на відмінностях  поваги й 
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престижу, які виникають з порівняльних аспектів способів життя й норм 

поведінки, якими володіє дана людина або група. Відношення до фізичної й 

розумової праці, споживчі смаки й звички, манери спілкування тат етикет, 

особлива мова (професійна термінологія, місцевий діалект, карний жаргон) - 

усе це лежить в основі соціального розподілу та соціальної нерівності. 

Причому відбувається не тільки розмежування на «своїх» і «чужих», але й 

ранжирування груп («шляхетні - не шляхетні», «еліта-звичайні люди» тощо). 

Поняття еліт оточене певним утаємничуванням. Про нього говорять досить 

часто, але не окреслюють будь-яких чітких границь, які чітко визначають дане 

поняття. Еліта не є категорією тільки політики. В сучасному суспільстві, в 

тому числі і в Україні, існує безліч еліт: політична; військова; економічна; 

професійна. В одному випадку ці еліти переплітаються, в іншому 

суперничають між собою. Можна сказати, що існує стільки еліт, скільки є 

сфер соціального життя. Але, яку б сферу ми не вибрали, еліта за сутністю 

меншості є конфронтуючою до іншої частини суспільства до його середнім і 

нижнім прошаркам як якійсь «масі». При цьому положення еліти як вищого 

стану або касти може закріплюватися формальним законом, або релігійним 

станом, а може досягатися абсолютна неформальним чином. 

Елітарні теорії виникли й формувалися значною мірою, як реакція на 

радикальні й соціалістичні вчення й були спрямовані проти різних впливів 

соціалізму: марксистського, анархо-синдикалістського. Саме тому, марксисти 

досить скептично ставилися до цих теорій, не бажали їх визнавати та  

застосовувати на матеріалі західних суспільств. Так як це означало б: по-

перше, визнання того,що нижні прошарки є слабкою  або зовсім не 

організованою масою, якою необхідно управляти, масою, не здатною до 

самоорганізації й революційної дії; по-друге, визнання в певній мері 

неминучості й «природності» такої різкої соціальної нерівності. В результаті 

довелося б переглядати докорінно погляди на роль і характер класової 

боротьби. Але елітарний підхід спрямовується проти демократичного 

парламентаризму. Він взагалі за своєю природою є антидемократичний. 
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Демократія визначає правління більшості й загальну рівність людей як 

самостійних громадян, досить організованих для реалізації власних цілей й 

інтересів. І в силу цього прибічники демократизму до будь-яких спроб 

елітарного правління ставляться досить прохолодно. 

Численні підходи щодо даного поняття можна умовно розділити на дві 

основні групи: владні й мерітократичні. Відповідно першої, елітою є ті, хто 

володіють в даному суспільстві вирішальною владою, а у відповідності із 

другою - ті, які мають певні особливі гідності й володіють особистими 

якостями, незалежно від того, володіють вони владою чи ні. В останньому 

випадку еліта виділяється за талантами і заслугами. Іноді владні і 

мерітократичні підходи умовно визначають як «лінію Лассуэла» і «лінію 

Парето» ( хоча перший підхід може бути з не меншим успіхом названий 

«лінією Моска» або «лінією Міллса»)[13]. Однієї групою дослідників еліта 

розуміється як прошарки, які володіють вищими владними позиціями або 

вищою формальною владою в організаціях і інститутах. Інша група відносить 

до еліти харизматичних особистостей, боговознесених, здатних до лідерства, 

представників творчої меншості. В свою чергу, владні підходи 

підрозділяються на структурні й функціональні. Ті, хто вибирають більш 

простий з емпіричної точки зору структурний підхід вважають елітою коло 

осіб, які займають вищі посадові позиції в державних інститутах (міністри, 

директори, воєнноначальники). Ті ж, хто зупиняються на функціональному 

підході, задають собі більш важке завдання: виділити групи, які володіють 

реальною владою щодо прийняття суспільно важливих рішень ( значна 

кількість представників цих груп, зрозуміло, можуть не займати видних 

суспільних постів, а залишатися в «тіні»). 

З теоретико-методологічної точки зору для більшого розуміння сутності 

соціальної нерівності, окрім стратифікаційних та елітарних теорій слід 

розглянути й інші науково-обрунтовані теорії соціальної нерівності, а саме: 

теорії функціоналізму; конфлікту; соціальної мобільності. 
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Щодо теорії функціоналізму то одне з найперших пояснень нерівності 

було запропоновано Емілем Дюркгеймом в роботі «Про поділ суспільної 

праці» (1893). Дюркгейм дійшов висновку, що у всіх суспільствах одні види 

діяльності вважаються більш важливішими, чим інші. В одному суспільстві 

високо цінується досягнення релігійного порятунку, що було характерно для 

пуритан у колоніальні часи. Інше суспільство може вважати соціальною 

цінністю матеріальне багатство. Усі функції суспільства - закон, релігія, 

родина, праця тощо можуть утворювати ієрархію відповідно до того, 

наскільки високо вони цінуються [14].  

Наступний аспект теорії Дюркгейма полягає у твердженні, що люди в 

різній мірі талановиті - деякі з них більше обдаровані, чим інші. В процесі 

навчання ці відмінності підсилюються. Він вважав, що в суспільстві, яке є 

процвітаючим саме талановиті повинні виконувати найбільш важливі функції. 

Для залучення кращих і обдарованих суспільство повинно сприяти щодо 

соціальної винагороди їх заслуг. В 1954 р. Кінгслі Девіс і Уілбер Мур 

опублікували теорію, розроблену на основі концепції Дюркгейма. Подібно 

Дюркгейму, вони вважали, що нерівність допомагає суспільству забезпечити 

такі умови, у яких найважливіші види діяльності виконують найбільш 

талановиті люди. У примітивних суспільствах воїни й цілителі звичайно 

мають найвищий статус, у більш складних суспільствах, як правило високо 

цінуються інженери й лікарі. Найважливіші види діяльності різняться залежно 

від особливостей соціальної системи. Посади, які важливі в одному 

суспільстві, можуть бути непотрібними для іншого. Мисливець, який вбиває 

хутрових звірів, високо цінується в народів, які проживають в арктичних 

широтах, але він виявився б без роботи в племені, яке проживає поблизу 

тропіків. Однак деякі функції залишаються основними для всіх суспільств. До 

них відносяться релігія, управління, а в більш складних суспільствах - 

технологія.  

Релігійна діяльність є провідною, оскільки на її підґрунті формуються 

загальні переконання й цінності. Релігійні лідери «вимагають» зрозуміти сенс 
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життя й смерті, створюють моральний кодекс, відповідно якому люди 

вишукують напрями щодо знаходження собі порятунку. За великим рахунком 

ми можемо порівняти це з «Моральним Кодексом будівника Комунізму», який 

повинен знати на «зубок» кожен член КПРС. Оскільки ця функція дуже 

важлива, релігійні (партійні) діячі звичайно винагороджуються в більшій 

ступені, чим рядові члени суспільства. Мова не обов’язково йде про 

фінансову винагороду, адже багато представників духовенства, або релігійних 

орденів отримують не так уже й багато грошей. Саме в такому сенсі, 

соціальною винагородою стають визнання й повага. Управління,  ще одна 

ключова соціальна функція. Правителі мають значно більшу владу, відносно 

тих якими управляють. Для правлячого прошарку посилення влади-нагорода, 

але вони часто стають власниками й більш вагомої частки багатства, їх 

престиж вище, чим у простих смертних. Згідно Девісу й Муру, наступною 

провідною сферою діяльності є технологія. «Техніки» діють у спеціальних 

сферах-наприклад, у сфері вдосконалення військового й 

сільськогосподарського оснащення. Оскільки цей вид діяльності вимагає 

тривалої й ретельної підготовки, суспільство повинно надавати фахівцям 

технічного профілю більші матеріальні блага, щоб стимулювати прагнення 

людей вживати зусиль в цьому напряму. 

Відповідно теорії конфлікту не погоджуються із думкою про те, що 

нерівність - природній спосіб забезпечення виживання суспільства. Вони не 

тільки вказують на недоліки функціоналістичних підходів (хіба справедливо, 

наприклад, що продавці мила заробляють більше, ніж люди, які навчають 

дітей читанню чи грамоті), але при тому стверджують, що функціоналізм не 

більш ніж спроба виправдати статус-кво. На їхню думку, саме в цьому полягає 

сутність нерівності: вона є результатом такого стану, коли люди, під будь-

яким контролем перерозподіляють суспільні цінності (головним чином 

багатство й владу), мають можливість набути для себе вигоди [15]. 

Значна кількість ідей щодо проблем соціальної нерівності взяті із 

марксистської теорії стратифікації й класу (про що йшлося вище відносно 
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розкриття теорій стратифікації). З точки зору функціональної теорії, 

відповідно Марксу, людську історію можна поділити на періоди залежно від 

того, яким чином здійснюється виробництво товарів, він назвав це способом 

виробництва. В період феодалізму основним способом виробництва було 

сільське господарство: дворянин володів землею, а його піддані її обробляли. 

У капіталістичний період власники підприємств платять своїм працівникам 

гроші, а ті в свою чергу  використовують зароблені гроші для покупки товарів 

й послуг відповідно своїх бажань й потребам. Спосіб виробництва визначає 

економічну організацію кожної формації. Маркс вважав економічну 

організацію основним аспектом життя суспільства. До неї належать 

технологія, поділ праці й, найголовніше, відносини, що складаються між 

людьми в системі виробництва. Ці відносини відіграють ключову роль у 

марксистській концепції класів. Він стверджував, що при будь-якому типі 

економічної організації є панівний клас, який володіє засобами виробництва 

(фабриками, сировиною тощо) і здійснює над ними контроль. Завдяки 

економічній владі панівний клас вирішує долю тих, хто на нього працює. У 

феодальному суспільстві дворяни здійснюють контроль над кріпаками, у 

капіталістичному суспільстві буржуазія (власники засобів виробництва)-над 

пролетаріатом (робітниками). Наведемо приклад із сучасного життя: буржуа-

це власники фабрик та їх устаткування (засобів виробництва), а пролетаріат 

звичайно представляють люди, які працюють на конвеєрі. Такий поділ 

суспільства на класи-основа теорії Маркса. Він також стверджував, що історія 

- послідовність змін, при яких одна класова система (наприклад, феодалізм) 

перетвориться в іншу (наприклад, капіталізм). В процесі перетворення на 

новому етапі розвитку зберігаються деякі риси попереднього етапу. 

Наприклад, в Англії в період капіталізму аристократія продовжувала володіти 

землею, це була спадщина феодальної епохи. Маркс також визнавав, що існує 

поділ серед основних класів-так, всередині буржуазії власники магазинів і 

купці за своїм станом в соціальній ієрархії відрізняються від власників 

найважливіших засобів виробництва (фабрик і землі). Нарешті, Маркс 
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враховував існування люмпен-пролетаріату-злочинців, наркоманів тощо, 

повністю викинутих із суспільства. Відповідно Марксової теорії, сутність 

взаємовідносин між пануючими й експлуатованими класами полягає в тому, 

що правлячий клас експлуатує працюючий клас. Форма цієї експлуатації 

залежить від способу виробництва. При капіталізмі власники на основні 

засоби виробництва викуповують працю робітників. Саме працею робітників 

із сировини створюється продукт. Коли цей продукт продається, власники 

виробництва отримують прибуток, тому що його можна продати дорожче, 

чим коштує саме виробництво. Маркс підкреслював, що додана вартість 

створюється робітниками.  

Він дійшов висновкук, що в остаточному підсумку робітники 

зрозуміють: додана вартість надходить у кишені власників засобів 

виробництва, а не в їх власні кишені. Зрозумівши це, вони усвідомлять, що 

значить експлуатація. Це приведе до глибокого, неминучому конфлікту між 

робітниками й власниками. Маркс пророкував, що в міру розвитку капіталізму 

буржуазія буде ставати багатіше, а пролетаріат - бідніше. Конфлікт 

підсилиться, зрештою робітники перейдуть до революційних дій, тобто до 

революції. Вона стане всесвітньою та приведе до усунення капіталізму й 

переходу до соціалізму.  

Пророкування Маркса не збулося, капіталізм не привів до результатів, 

які він припускав, а саме: по-перше, відбулося значне розшарування всередині 

пролетаріату. В економіці помітно збільшилася сфера послуг, будучи 

найманими робітниками, люди із цієї сфери не обов’язково ідентифікують 

себе з робітничим класом. Джорджіано Гагліані висловив припущення, що 

працівники, не зайняті фізичною працею («білі комірці») - від секретарів до 

інженерів, зацікавлені в союзі з капіталістами: за політичну підтримку 

власники платять їм більш високу заробітну плату, чим працівникам фізичної 

праці. Теорія Маркса також ослаблена тим фактом, що уряд і самі капіталісти 

стали більше враховувати потреби й вимоги робітників в наслідок 

політичного тиску й завдяки системі колективних договорів. Робітники в 
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США мають високу зарплату й преміальні, окрім того, їм виплачується 

допомога у зв’язку із безробіттям. Із цих причин їх навряд  чи надихає заклик 

Маркса: «Пролетарям нема чого втрачати, окрім своїх ланцюгів. Придбають 

же вони увесь світ. Пролетарі усіх країн, об’єднуйтеся!». На сучасному етапі 

розвитку українського суспільства питання стосовно розбіжностей між 

роботодавцями та працівниками вирішуються на основі трипартизму та 

соціально діалогу де значну роль відіграє Трьохстороння Національно-

економічна соціальна рада при Президентові України.   

Інші критики прийняли основні принципи теорії Маркса, але поставили 

під сумнів ідею про те, що економічна організація є основною причиною 

конфлікту між класами. У своєму дослідженні діяльності профспілок і 

політичних партій кінця XIX - початку XX ст. Роберт Мікельс довів, що 

олігархія (влада окремих громадян) складається в кожному разі, якщо 

чисельність організації перевищує певну величину (скажемо, зростає від 1000 

до 10000 людей). Цю теорію називають «залізним законом олігархії»[16]. 

Тенденція щодо концентрації влади обумовлена головним чином структурою 

організації. Величезна кількість людей, які є основою організації, не може 

обговорювати питання, щодо початку дій. Вони покладають відповідальність 

за це на декілька лідерів, влада яких зростає, а відповідно цьому виникає 

соціальна нерівність стосовно управління організацією 

Вищеназваний «залізний закон» характерний всеціло для організації  

суспільного життя, а не тільки економіки. Ральф Дарендорф стверджував, що 

класовий конфлікт визначається характером влади. Він викликаний не 

економічними відносинами між начальством і підлеглими, скоріше його 

головною причиною є влада одних над іншими. Не тільки влада підприємців 

над робітниками створює основу конфлікту, останній може виникнути в будь-

якій організації (у лікарні, військовому формуванні, університеті), де існують 

начальники й підлеглі[17]. 

Стосовно соціальної мобільності. Вивчення соціальної мобільності було 

започатковано П. Сорокіним, який опублікували в 1927 року книгу «Social 
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Mobility, Its Forms and Fluctuation»[18]. Він писав: «Під соціальною 

мобільністю розуміється будь-який перехід індивіда або соціального об’єкта  

(цінності) тобто всього того, що створено або модифіковано людською 

діяльністю, з однієї соціальної позиції в іншу. Існують два основні типи 

соціальної мобільності: горизонтальна й вертикальна. Під горизонтальною 

соціальною мобільністю, або переміщенням, мається на увазі перехід індивіда 

або соціального об’єкта з однієї соціальної групи в іншу, яка розташована на 

тому самому рівні.  

Переміщення будь-якого індивіда з баптистської в методистську 

релігійну групу, з одного громадянства в іншого, з однієї родини  як чоловіка, 

так і дружини) в іншу при розлученні або при повторному шлюбі,з однієї 

фабрики на іншу, при збереженні при цьому свого професійного статусу-усе 

це приклади горизонтальної соціальної мобільності. Ними ж є переміщення 

соціальних об’єктів (радіо, автомобіля, моди, ідеї комунізму, теорії Дарвіна) в 

рамках одного соціального прошарку, подібно переміщенню з Айови до 

Каліфорнії або з якогось місця до будь-якого іншого. У всіх цих випадках 

«переміщення» може відбуватися без будь-яких помітних змін соціального 

стану індивіда або соціального об’єкта у вертикальному напряму. Під 

вертикальною соціальною мобільністю маються на увазі ті відносини, які 

виникають при переміщенні індивіда або соціального об’єкта з одного 

соціального прошарку в іншій. Залежно від напрямів переміщень існує два 

типи вертикальної мобільності: підняття й спаду, тобто соціальний підйом і 

соціальний спад. Відповідно природи стратифікації є спадні й підйомні плини 

економічної, політичної й професійної мобільності, не говорячи уже про 

інших менш важливих типах. Плини існують  у двох основних формах: 

проникнення індивіда з нижнього прошарку в існуючий більш високий 

прошарок; створення такими індивідами нової групи й проникнення всієї 

групи в більш високий прошарок на рівень де уже існують групи цього 

прошарку. Відповідно й спадні плини так само мають дві форми: перша 

полягає в падінні індивіда з більш високої вихідної групи, до якої він раніше 
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належав до більш низької за статусом групи; інша форма проявляється в 

деградації соціальної групи в цілому, у зниженні її рангу на тлі інших груп 

або руйнуванні її соціальної єдності. В першому випадку падіння нагадує нам 

людину, яка впала з корабля, у другому - занурення у воду самого судна з 

усіма пасажирами на борту, або катастрофа корабля, коли він розбивається 

вщерть. Тобто, тут явно вимальовується соціальна нерівність в залежності від 

типів соціальної мобільності в суспільстві.  

Соціальна мобільність може бути двох видів: мобільність як 

добровільне переміщення або циркуляція індивідів в рамках соціальної 

ієрархії, і мобільність, яка диктується структурними змінами (наприклад 

індустріалізацією і демографічними факторами). При урбанізації й 

індустріалізації відбувається кількісне зростання професій й відповідні зміни 

вимог до кваліфікації та професійної підготовки. Як наслідок індустріалізації 

спостерігається відносне зростання робочої сили, зайнятості в категорії «білих 

комірців», зменшення абсолютної чисельності сільськогосподарських 

робітників, що яскраво проявляється і в українському соціумі. На селі 

практично не залишилося працездатної молоді, так як вона виїхала в процесі 

урбанізації у великі міста та селища міського типу. 

Ступінь індустріалізації фактично корелюється з рівнем мобільності, так 

як веде до зростання числа професій високого статусу й до зниження 

зайнятості в професійних категоріях нижчого рангу. Слід зазначити, що 

значна кількість порівняльних досліджень свідчать про те, що під впливом 

певних сил відбулися зміни в стратифікаційних системах. Насамперед зростає 

соціальна диференціація[19].  Сучасні технології спонукають до виникнення 

великої кількості нових професій. Індустріалізація приводить у більшу 

відповідність професіоналізм, підготовку й винагороду. Іншими словами для 

індивідів і груп стає характерною тенденція до відносно стійких позицій у 

ранжуванні стратифікаційній ієрархії. Як наслідок посилюється соціальна 

мобільність. Рівень мобільності зростає в основному в наслідок кількісного 

зростання професій в середині стратифікаційної ієрархії, тобто за рахунок 
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змушеної мобільності, хоча активізується й добровільна мобільність тому, що 

значну вагу здобуває орієнтація на досягнення. Настільки ж, якщо не в 

більшій мірі, впливає на рівень і характер мобільності система суспільного 

устрою. Учені давно звернули увагу на якісні відмінності щодо цього між 

суспільствами відкритого й закритого типу. 

У відкритому суспільстві немає формальних обмежень мобільності й 

майже відсутні неформальні. Закрите суспільство, своєю структурою 

перешкоджає збільшенню мобільності, тим самим протистоїть нестабільності. 

Соціальну мобільність вірніше було б назвати зворотною стороною тієї ж 

проблеми нерівності, тому що, як відзначав М. Бьютл, «соціальна нерівність 

підсилюється й узаконюється в процесі соціальної мобільності, функцією якої 

є відвід у безпечні канали стримування й невдоволення»[20]. В закритому 

суспільстві мобільність наверх обмежена не тільки кількісно, але й якісно, 

тому індивіди, які досягли верхів, але, поки що не отримують тієї частки 

соціальних благ, на яку вони розраховували, починають розглядати існуючий 

порядок як перешкоду щодо досягнення своїх законних цілей і прагнуть до 

радикальних змін. Серед осіб, мобільність яких спрямована вниз, в закритому 

суспільстві часто виявляються ті хто за освітою й здібностями більш 

підготовлений до керівництва, чим основна маса населення, - з них і 

формуються вожді революційного руху в той період, коли протиріччя 

суспільства приводять до конфлікту в середині класів. У відкритому 

суспільстві, де збереглося мало бар’єрів,  які заважають просуванню наверх ті, 

хто піднімаються наверх, мають тенденцію відходити від політичної 

орієнтації класу в який вони перейшли. Аналогічно виглядає поведінка тих, 

хто знижує своє положення. Таким чином, ті хто піднімаються у вищу страту, 

менш консервативні, чим постійні члени вищої страти. З інший сторони, 

«скинуті вниз» є більш лівими, чим стабільні члени нижчої страти. Отже, рух 

в цілому сприяє стабільності й у той же час надає динамізму відкритому 

суспільству. 



30 

 

Дослідження свідчать про те, що соціальна нерівність проявляється по 

різному у різних суспільствах. У великих й складних суспільствах нерівність 

проявляється більш виразно. Заслуговує досить вдала спроба Герхарда Ленскі 

провести порівняльний аналіз суспільств з точки зору нерівності. Він виявив, 

що в суспільствах мисливців і збирачів рослин (наприклад, папуасів Ківаї) 

нерівність має досить низький рівень. В таких суспільствах робота 

розподіляється відповідно віку й статі. Старі няньчать малят, жінки 

витрачають основну частину часу на приготування їжі, збір фруктів і овочів, 

чоловіки зайняті військовою справою й полюванням. 

У садівничих суспільствах будь-який надлишок продуктів, який 

залишається після збору врожаю, знову розподіляється серед членів групи. 

Важливу роль розподільника звичайно здійснює та сама людина. Вона 

концентрує владу в своїх руках, може комусь віддати перевагу в порівнянні з 

іншими, в результаті відбувається нерівномірний і несправедливий розподіл 

благ. Якщо в суспільстві постійно є надлишки продуктів, не всі його члени 

повинні займатися виробництвом продуктів харчування, деякі можуть 

спеціалізуватися в інших видах праці. Ролі політичного лідера, купця й 

священика стають посадами, які вимагають витрати багато часу. Оскільки 

люди, які займають ці посади, мають владу, вони можуть привласнювати 

значну частину соціальних благ. 

Ленскі виявив, що нерівність найбільш яскраво проявляється в аграрних 

суспільствах. Удосконалення сільськогосподарської техніки (системи іригації 

й оранки) сприяло підвищенню виробництва продуктів харчування. В 

результаті більша кількість людей могла проживати на невеликій території, 

малі й великі міста могли забезпечуватися харчування за рахунок 

сільськогосподарських районів, які знаходилися поблизу. В аграрних 

суспільствах, як і в садівничих, громадяни, які виконують роль політичного 

лідера або священика, перебувають у більш вигіднішому положенні, вони 

мають набагато більші ресурси. Влада може концентруватися в руках монарха 

й передаватися в спадщину. Окремі індивіди й родини також можуть володіти 
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великими ділянками землі й отримувати прибутки за рахунок праці інших 

людей, яким вони дозволяють використовувати землю для вирощування 

зернових культур і розведення худоби. Нарешті, керуючі в аграрному 

суспільстві мають більше влади, чим в примітивному, оскільки вони 

контролюють більш широку сферу діяльності. 

На думку Ленскі, у промислових суспільствах реально існує менша 

нерівність, чим в аграрних, незважаючи на те що вони складніші. Це 

пояснюється тим, що в перших спостерігається набагато менша концентрація 

влади. В промислових суспільствах, які прагнуть мати демократичні уряди, 

може відбуватися боротьба за вплив між політичними групами, наприклад між 

профспілками й об’єднаннями фермерів. В сучасному українському 

політикуму боротьба між партійними фракціями та політичними партіями, 

боротьба за більшісь в Парламенті, між опозицією ба більшістю тошо [21].  

Незважаючи на явну тенденцію до більшої соціальної рівності на більш 

високих рівнях економічного розвитку, в індустріальних країнах квітне 

нерівність (особливо за рівнем доходів). У розвинених країнах досягнута 

більша рівність, чим в країнах, що розвиваються.  

Таким чином різноманітність відносин ролей, позицій призводять до 

відмінностей між людьми в кожному конкретному суспільстві. Проблема 

зводиться до того, щоб будь-яким чином упорядкувати ці відносини між 

категоріями людей, які мають відмінності та різняться в багатьох аспектах. 

Що ж таке соціальна нерівність? В самому загальному виді нерівність означає, 

що люди живуть в умовах, при яких вони мають нерівний доступ до 

обмежених ресурсів матеріального й духовного споживання. Для 

характеристики системи нерівності між групами людей у соціології широко 

застосовують поняття «соціальної стратифікації». При розгляді проблеми 

соціальної нерівності цілком виправдано виходити з теорії соціально-

економічної неоднорідності праці. Виконуючи якісно нерівні види праці, у 

різному ступені задовольняючи суспільні потреби, люди іноді виявляються 

зайняті економічно неоднорідною працею, тому що такі види праці мають 
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різну оцінку їх суспільної корисності. Саме соціально-экономічна 

неоднорідність праці не тільки є наслідоком, але й причиною присвоєння 

одними людьми владу, власність, престиж й відсутність усіх цих знаків 

просунення в суспільній ієрархії в інших. Кожна із груп виробляє свої 

цінності і норми й опирається на них, якщо вони розміщаються по 

ієрархічному принципу, то вони є соціальними прошарками. 

В соціальній стратифікації існує тенденція успадкування позиий. Дія 

принципу успадкування позицій приводить до того, що далеко не всі здатні й 

освідчені індивіди мають рівні шанси зайняти певне місце у владних 

відносинах де є можливість володіти високими принципами й мати добре 

оплачувані позиції. Тут діють два механізми селекції: нерівний доступ до 

дійсно якісного товару та послуг; неоднакові можливості отримання 

суспільних  позицій рівною мірою підготовленими індивідами. Соціальна 

стратифікація має традиційний характер. 

В процесі історичного руху та розвитку форми та сутність соціальної 

нерівності серед різних груп людей, зберігаються. Навіть у примітивних 

суспільствах вік і стать в комбінації з фізичною силою був важливим 

критерієм стратифікації. Враховуючи незадоволеність членів суспільства 

існуючою системою розподілу влади, власності й умов індивідуального 

розвитку, все таки потрібно мати на увазі універсальність нерівності людей. 

Стратифікація, як і будь-яка інша наука має свої форми. Дотепер ми говорили 

про нерівність без врахування її форм, тим часом від форми залежить і 

інтенсивність стратифікації.  

Теоретико-метологічні можливості дослідження соціальної нерівності 

на сучасному етапі розвитку соціології, політології та інших суспільних наук 

ще не вичерпані. Крайніх форм стратифікації не було ні в одному історичному 

об’єкті. Уявимо собі ситуацію, коли в суспільстві численні соціальні 

прошарки, соціальна дистанція між якими невелика, рівень мобільності 

високий, нижчі прошарки становлять меншість членів суспільства, швидке 

технологічне зростання постійно підвищує  «планку» щодо вимог до 
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кваліфікаційної праці, на нижніх ярусах виробничих позицій, соціальна 

захищеність слабких, крім іншого, гарантує владі спокій й реалізацію 

владного потенціалу. Важко заперечувати, що таке суспільство, такі 

взаємовідносини та взаємодія скоріше є ідеальна модель, чим повсякденна 

реальність Більшість сучасних суспільств далекі від цієї моделі. Їм властиві 

концентрація влади й ресурсів у чисельно невеликої еліти. Концентрація в 

еліти таких статусних атрибутів як влада, власність й освіта перешкоджає 

соціальній взаємодії між елітою й іншими стратами, приводить до надмірної 

соціальної дистанції між нею й більшістю, Це означає, що середній клас 

нечисленний а верхи позбавлені зв’язків з іншими групами. Очевидно, що 

такий соціальний порядок сприяє руйнівним конфліктам. 

У всіх теоріях, які ми розглянули, свого роду відправним пунктом є 

соціальна нерівність, але мають місце різні підходи щодо предмета 

дослідження. Погляди розходяться стосовно того, що є головним 

компонентом нерівності- багатство, влада чипрестиж? Які основні причини 

нерівності? Найбільш значні відмінності виявляються між підходом Дэвіса 

Мура й теорією конфліктів. Він вважають нерівність наслідком нормального 

розвитку суспільства, прихильники конфліктологічного підходу - результатом 

набуття користі впливових груп, які прагнуть зберегти статус-кво. Однак при 

ретельному аналізі виявляється: є підстави визнати, що ці теорії не є 

взаємовиключними, що в будь-якому даному суспільстві система 

стратифікації цілком може складатися в результаті комбінації різних 

соціальних сил, а відповідно цьому форми соціальної нерівності можут бути 

різними.  
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1.2. Перерозподіл власності як чинник поглиблення соціальної 

нерівності в Україні 

Характер та ступінь нерівності щодо розподілу матеріальних та 

духовних благ серед членів суспільства безпосередньо залежить від відносин 

власності. Історія суспільного розвитку свідчить, що соціально-економічний 

лад суспільства передусім детермінується системою відносин між людьми 

щодо присвоєння умов та факторів виробництва – природних ресурсів, засобів 

праці, накопичених знань. Відповідно, суттєві зміни щодо співвідношення 

рівність-нерівність неможливі поза трансформацією відносин власності. 

Отже, сучасний формат соціальної нерівності в Україні було закладено 

у другій половині 80-х років ХХ століття, коли розпочалося роздержавлення 

та комерціоналізація державної власності радянького періоду за умов 

технологічних, економічних та соціальних викликів того часу. Для 

підвищення ефективнності економіки та соціально-політичної динаміки 

суспільства, що претендувало на входження в постіндустріальну епоху, 

необхідною передумовою було подолання відчуження людини від власності 

та його наслідку – зрівнялівки у доходах. Наприкінці 80-х років в межах 

загального процесу демократизації країни відкрилась можливіст поступової та 

поетапної трансформації відносин власності. Отримали розвиток 

індивідуальна трудова діяльність, малий та середній бізнес, кооперація, 

аренда, акціонування державних підприємств тощо. 

Проте на початку 90-х років вектор трансформацій змінився. 

Еволюційний процес поступився місцем хаотичній приватизації, що 

мотивувалась необхідністю швидкого переходу до ринкової економіки, де-

факто в основу нового курсу було покладено завдання формування під 

керівництвом владної бюрократичної верхівки олігархічного капіталу. 

Привласнення суспільного багатства супроводжувалось порушенням 

правових норм, корупцією, криміналом. 

Перерозподіл власності було здійснено за безпрецендентно короткий 

термін – протягом двох-трьох років державна власність втратила монопольні 
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позиції в економіці країни. В подальшому співвідношення державної та 

недержавної власностей не зазнало суттєвих змін (див. рис.1.2.1) 

Рис.1.2.1. Основні фонди за формами власності (%)
1
 

 

Відповідними були і методи приватизації, зокрема, масове акціонування 

держпідприємств, їх розпродаж на конкурсах та аукціонах, сдача в аренду з 

подальшим викупом, залогові аукціони, тобто такі методи, що дозволяли 

уникнути сплати реальної вартості підприємства, особливе місце займає також 

ваучерна афера. 

Приватизація цілком відповідала інтересам лише тих, хто її проводив. 

Зрозуміло, що формування класа підприємців в Україні за нових соціально-

економічних умов не могло бути простим та безконфліктним. Однак те, що 

відбувалось, було абсолютно беззаконним обкраданням держави. 

Населення було обмануто двічі – по-перше, було запроваджено 

ваучерну кампанію, доцільність якої мотивувалась тим, що у людей немає 

коштів для придбання акцій. Проте населення распологало накопиченнями на 

рахунках Ощадбанку та в страхових фондах, що були співставні з вартістю 

акцій, які випускались. Дані накопичення було "усунено" інфляцією. По-друге 

– афера власне з ваучерами. Всупереч первинному задуму, вони були 
                                                           
1
 Державний комітет статистики України: [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua 
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випущені неіменними, вийшли у вільний продаж та швидко знецінились. 

Основну масу ваучерів за безцінок скуповували керівники підприємств, 

тіньові багачі та використовували їх для заволодіння власністю, що 

приватизовувалась. 

Саме таким чином власність, що була створена працею кількох 

поколінь, була привласнена меншістю, а її найважливіші об'єкти опинились в 

руках вузької групи олігархів. Шанс демократизації капіталу було втрачено. 

Відчуження населення від власності лише посилилось. Оцінка українцями 

існуючих відносин власності відбилась у відповідях на питання щодо 

спрямованості соціально-економічної політики влади (див. рис. 1.2.2) 

(результати опитування, проведеного Українським центром економічних і 

політичних досліджень ім.О.Разумкова у 2008 році
2
. 

 

Рис.1.2.2. Розподіл відповідей на питання "На що насамперед 

спрямована соціально-економічна політика влади" (%) 

 

В цілому підсумки революції у власності 90-х років та запорваджені на 

її основі процеси в сфері відносин власності і призвели до різкого 

                                                           
2
 [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.razumkov.org.ua (В ході дослідження опитано 2014 

респондентів в усіх областях України) 
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поглиблення соціальної нерівності та загостренню соціальних протиріч в 

українському суспільстві. Адже сформована в Україні система власності 

сприймається громадською думкою як нелегітимна. Зокрема, за результатами 

опитування, проведеного Центром Разумкова у 2005 році
3
, на питання щодо 

оцінки респондентами заяв Президента та Уряду про наміри повернути у 

державну власність частину підприємств, 71,1% опитаних позитивно оцінили 

такі наміри (16,4% поставились нейтрально, 4,5% - негативно, 8% - важко 

відповісти). 

Проведення приватизації під час кризи в економіці стимулювало ще 

більше поглиблення кризи. Для виходу з кризи треба було посилити державне 

регулювання економікою, однак приватизація як засіб дерегулювання 

послаблювала вплив держави на економіку, сприяла її перегулюванню [1]. 

Негативними результати приватизації є і з точки зору стимулів 

економічного розвитку. Стримуючі чинники економічного розвитку закладені 

в самій системі власності – недовіра працівників до економічної політики 

підприємств, що побудована на егоістичних орієнтирах, слабкість 

законодавчої бази їхньої діяльності, постійні порушення існуючих правових 

норм. 

Низький рівень легітимності власності відбивається і на відносинах між 

її власниками та державою. Будь-якої миті на цілком законнних підставах 

держава може (та періодично це практикує) позбавляти власників капіталу. За 

такої практики власники втрачають інтерес та мотивацію до структурного і 

технологічного розвитку бізнесу, до довгострокових капіталовкладень в 

матеріальну базу та людський капітал, отже, приватизація не вирішує 

найважливішої для нашої економіки в сучасних умовах проблеми - 

прискорення технологічного розвитку. Ненадійність права власності орієнтує 

її суб'єктів на одержання миттєвого прибутку на противагу довгостроковим 

цілям [2]. 

                                                           
3
 [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.razumkov.org.ua (В ході дослідження опитано 2012 

респондентів в усіх областях України) 
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В Україні зберігається ситуація, за якої доцільніше перерозподіляти 

власність, ніж економічно ефективно її використовувати. Такий перерозподіл 

відбувається не лише шляхом притизаконних поглинань та злиття, але і 

методами силових захоплень. Взагалі, навіть пересічний українець не відчуває 

себе захищеним за сучасних відносин власності, що підтверджують 

результати опитування, проведеного Центром Разумкова у 2009 році
4
 

(рис.1.2.3) 

 

Рис.1.2.3.Розподіл відповідей на питання "Чи почуваєте Ви себе 

захищено від спроб відчуження Вашої власності (бізнес, земля, житло 

тощо)?"  (%) 

 

Прагнення власників до миттєвого одержання прибутків штовхає їх до 

економії на оплаті праці персоналу, до відсторонення працівників від будь-

якої участі у справах підприємства. Ступінь такої участі не лише нижча у 

порівнянні з сучасною практикою розвинених країн, але і в порівнянні з 

радянською державною системою. 

В масштабі суспільства це призводить до пригнічення економічного 

зростання, адже низька оплата праці не забезпечує нормального відтворення 

робочої сили, знижує підприємницький інтерес до технологічного розвитку 

підприємства та звужує внутрішній ринок. 

                                                           
4
 [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.razumkov.org.ua (В ході дослідження опитано 1989 

респондентів в усіх областях України) 
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Таким чином, система власності в Україні не відповідає сучасним 

вимогам економічної ефективності та соціальної справедливості. Дана 

система є одним з головних чинників глибокої соціальної нерівності. 

Президентською Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки 

"Заможне суспільство, конкурентна економіка, ефективна держава" (від 

02.06.2010) прописані орієнтири вирішення даної проблеми, проте вони 

потребують механізмів реалізації, до того ж у довгостроковій перспективі. 

Серед напрямів реформ в сфері власності, які б сприяли пом'якшенню 

соціальної нерівності та посиленню стимулів економічного розвитку, доцільно 

виділити в першу чергу заходи щодо забезпечення реального рівноправ'я всіх 

форм власності і підприємництва та підтримку тих з них, що дають 

найбільший економічний та соціальний ефект. Зокрема, за результатами 

опитування, проведеного Центром Разумкова у 2008 році
5
, важливим для 

успішного розвитку України 88,4% українців вважають саме втілення ідей 

рівності та справедливості. 

Але справа не лише в законодавчих актах, що закріпили б таке 

рівноправ'я. Відносини власності багатогранні та повністю розкриваються 

лише в процесі експлуатації та функціонування її об'єктів. Необхідним є 

глибинне переосмислення різноманітних практик володіння та використання 

власності, опрацювання на цій основі новітньої державної стратегії взаємодії 

форм власності, конкретних методик вибору та підтримки в сучасних умовах 

саме тих форм власності, які здатні на максимальну економічну ефективність 

[3]. В результаті має бути сформоване організаційно-економічне та соціальне 

середовище для фактичного рівноправного розвитку багатоповерхневої 

системи власності. 

Важливим напрямом є забезпечення легітимності та транспарентності 

відносин власності. Цього не досягти лише економіко-правовими методами. 

За сучасного рівня соціалізації суспільного виробництва будь-яка форма 

                                                           
5
 [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.razumkov.org.ua (В ході дослідження опитано 2014 

респондентів в усіх областях України) 



42 

 

власності соціально значуща і працює на суспільство в цілому. Тому її 

легітимність виходить за межі економічних і правоих критеріїв та вимагає 

суспільного контролю (отже і транспарентності). 

Таке масштабне завдання не може бути вирішено одночасними актами 

разової амністії чи закону про термін дії приватизаційних угод. 

Не матимуть економічного та соціального ефекту й популістські заходи 

– перегляд результатів приватизації. Результат буде лише тоді, коли 

суспільство побачить, що відбувається з вланістю, як держава контролює її 

функціонування та розвиток. У зв'язку з цим доцільніше запровадити 

"соціальний податок" на приватизовану власність з метою компенсації 

збитків, що зазнало суспільство під час протиправних приватизаційних угод. 

Цей податок зміг би замінити "соціальну мзду", що накладено виконавчою 

владою на підприємництво відповідно певних домовленостей. 

Необхідним є виключення привласнення результатів використання 

природних ресурсів країни та виробничих підприємств, створених 

попередніми поколіннями, вузьким колом осіб, що незаконно одержали право 

розпоряджатися національним багатством. Перерозподіл природної ренти в 

інтересах всього суспільства можна здійснити за допомогою гнучкого 

податкового механізму. 

Актуальним для України є завдання демократизації та соціалізації 

капіталу. Широкий доступ громадян до власності підвищує коефіцієнт її 

соціальної віддачи. Саме цим шляхом розвиваються відносини власності в 

соціально та економічно успішних країнах, в яких з другої половини ХХ 

століття акціонерна форма капіталу стала панівною. Володіння акціями та 

іншими цінними паперами корпорацій перетворилось на масову форму участі 

населення у відносинах власності та управління нею. Зазнають змін і форми 

акціонерного капіталу. Перехресне володіння акціями, інституціоналізація 

інвесторів у вигляді банків, пенсійних, страхових спілок, різного роду фондів, 

розповсюдження системи довірчого управління призводять до 

деперсоніфікації капіталу [4]. 
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Розширення спектру функцій та прав корпоративної власності зглажує 

традиційне протистояння власників та найманих працівників, сприяє розвитку 

партнерських (безконфліктних) відносин між ними. Додатковий імпульс 

демократизації капіталу додала інтелектуалізація виробництва та формування 

нового типу найманого працівника. Креативність виробництва на базі 

сучасних технологій вимагає високого рівня залученості до нього "людської 

складової". Виникає не лише можливість, а й необхідність участі 

інтелектуальних працівників у функціонуванні та управлінні системою 

сукупного капіталу. Недоцільним є відокремлення такого працівника від 

власності на капітал. Таким чином, ускладнюється виокремлення 

відособленого класу власників капіталу в соціальній структурі суспільства. 

Саме за таких умовх нарощуються тенденції соціальної зорієнтованості 

економічного зростання. 

Диверсифікації та демократизації власності, а отже і пом'якшенню 

нерівності сприяє розвиток середнього та малого бізнесу. В розвинених 

країнах його частка у ВВП складає понад 60% у Німеччині, 40-45% - у США, 

в Японії – 52-55%, а в Україні – лише 16-18%. Окрім традиційних для малого 

та середнього бізнесу галузей (сільське господарство, сфера обслуговування, 

торгівельно-побутових послуг тощо) він успішно розвивається на базі 

інтелектуалізації виробництва та дистанційної праці, науки та науково-

інформаційного, консалтингового обслуговування. 

В економіці розвинених країн одержали розвиток і форми колективної 

(кооперативної) власності. Прикладом є власність типу ESOP
6
, досить широко 

розповсюджена в США та європейських країнах. Вона достатньо 

кнонкурентноздатна в сферах діяльності, що базуються на людському капіталі 

та не потребують значних капіталовкладень в матеріальні ресурси. 

Разом з тим у відносинах власності в розвинених країнах значуща роль 

держави. По-перше, вона виступає власником значної частини виробничих та 

невиробничих фондів, перед усім в інфраструктурних галузях та соціальній 

                                                           
6
 ESOP – Employee Stock Ownership Plans – план володіння акціями для співробітників компаній 
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сфері. По-друге, держава виконує регулюючі функції щодо всієї сукупності 

відносин власності. Роль держави неоднакова в різних країнах. Вона зазнає 

суттєвих коливань в залежності від економічної кон'юнктури, приходу до 

влади тих чи інших політичних сил, однак загалом посилюється [5]. 

Можна зробити висновок, що у розвиненій зоні світу формується 

економічна ситсема змішаного, багаторівневого типу, що базується на 

поєднанні різних форм власності, її демократизації, диверсифікації та 

соціалізації. На базі даної змішаної системи виникає новий тип соціально-

економічної організації суспільства, що пом'якшує соціальну нерівність та 

дозволяє амортизувати виникаючі анатагонізми та конфлікти. 

Проте це лише одна з тенденцій розвитку відносин привласнення та 

господарювання, що не без спротиву знаходить своє місце в сучасному світі. 

Поряд з нею нарощує оберти протилежна тенденція – посилення концентрації 

власності в руках олігархічних груп, що спричиняє у відповідних суспільствах 

глибоку соціальну нерівність, зокрема, і в українському. Зрозуміло, що у 

питанні трансформації відносин власності в українському суспільстві 

неможливо перескочити реальний стан виробничих потужностей суспільства 

та форсовано запровадити такі форми відносин власності, що притаманні 

постіндустріальним реаліям. 
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1.3. Основні форми соціальної нерівності в сучасному українському 

суспільстві 

В результаті двох десятиліть реформ переважна більшість українського 

населення так і не змогла покращити своє матеріальне становище, позбутися 

відчуття соціальної напруженості і соціального незадоволення. Тривала 

економічна криза значно вплинула на рівень добробуту українського 

населення. Вимушена неповна зайнятість, криза неплатежів, низькі стандарти 

оплати праці та недосконалість соціальної політики призвели до погіршення 

рівня життя майже всіх прошарків українського суспільства, що логічно 

призводить до поглиблення соціальної нерівності. 

Класифікація форм соціальної нерівності з точки зору розв’язання 

проблем розвитку людини може полягати в наступному переліку: класова 

(диференціація на класи, верстви і групи залежно від соціального статусу, 

рівня доходу, освіти тощо), політична нерівність (відсутність рівної 

можливості впливу на прийняття політичних рішень на рівні безпосередніх 

учасників політичного процесу), економічна нерівність (різний рівень 

матеріального забезпечення, доходів і їх суспільного розподілу, задоволення 

потреб), гендерна (нерівність у гарантуванні і реалізації основних прав і 

свобод людини залежно від статі), освітня (посилення соціально-

диференціюючих функцій інституту освіти, відсутність рівного доступу до 

освіти через її комерціалізацію), екологічна (відсутність гарантій захисту від 

загроз екологічного забруднення, екологічних катастроф тощо), нерівність 

безпеки здоров’я (відсутність захищеності від ризиків захворюваності, 

нерівність у доступності ефективного медичного обслуговування тощо), 

культурна нерівність (нерівність захисту культурного розвитку від 

деструктивних тенденцій), інформаційна (заангажованість ЗМІ, відсутність 

об’єктивних каналів передачі інформації, нерівність доступу до інформації). 

Можемо констатувати існування кількох форм соціальної нерівності, які 

можна характеризувати тільки шляхом комплексного багатокритеріального 

аналізу, оскільки характерною рисою сучасного українського суспільства є 
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соціальна поляризація і глибоке розшарування суспільства. Ця тенденція 

проявляється в усіх сферах суспільного життя: економічній, політичній, 

культурній, духовній.  

Регіональна нерівність. Диференціація розвитку регіонів України 

триває та системно охоплює практично всі сфери суспільного життя: 

економіку, політику, ідеологію, культуру, науку, інформаційний простір, 

самоідентифікацію особистості, спосіб життя, середовище життєдіяльності. 

Встановлено, що зберігаються значні регіональні розбіжності показників 

відтворення населення. Отож, як зазначає І. Бабак, демографічний розвиток 

трудових ресурсів регіонів залишається однією з найважливіших проблем 

соціально-трудових відносин країни. Рейтинг регіонів України за рівнем 

демографічного розвитку (рівень народжуваності, смертності й тривалістю 

життя) підтверджує порушення пропорційності й структурної рівноваги 

демографічних процесів, що наявні у них. Очолюють рейтингову таблицю 

Західні регіони (Закарпатська, Рівненська, Волинська області) і місто Київ. У 

найгіршому становищі перебувають Чернігівська, Сумська й Полтавська 

області [1]. Соціально-економічна нерівність у регіональному вимірі 

відображається у нерівномірності забезпечення ефективності системи охорони 

здоров’я, екологічних умов проживання, формуванні соціальних пріоритетів і 

стереотипів. 

Глибока регіональна асиметрія спостерігається у наданні соціальної 

допомоги, що посідає друге місце у структурі доходів населення. Регіональні 

співвідношення між максимальними і мінімальними виплатами соціальної 

допомоги (у розрахунку на одну людину) різняться в 1,94 рази. Станом на 

2008 рік, 13% від загальної суми допомоги виплачено в Донецькій області, у 

Дніпропетровській та Луганській − 8,2% і 6,4%. На частку Чернівецької, 

Закарпатської й Тернопільської областей припадає 1,5%, 1,8% і 1,9% 

відповідно [2]. 

Група регіонів з найбільш високим фіксованим рівнем безробіття 

залишається досить стабільною: це − Тернопільська, Чернівецька, Рівненська, 
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Черкаська області. Близький до середньостатистичного рівень безробіття 

спостерігається в Київській, Дніпропетровській, Хмельницькій, 

Миколаївській областях, найнижчий − в Одеській, Донецькій, Луганській Про 

посилення регіональної диференціації на ринку праці свідчать коливання 

кількості безробітних на 1000 населення від 12,96 осіб в Одеській області до 

42,86 − в Тернопільській [3]. 

Рейтингова оцінка регіонів України за рівнем життя, що враховує 

показники демографічного розвитку, рівня доходів і стану ринку праці 

дозволяє виділити три групи в межах українського суспільства, а саме: перша 

група з найвищим рівнем розвитку (Київська, Донецька, Дніпропетровська, 

Запорізька й Одеська області); друга група з найгіршим рівнем 

(Тернопільська, Черкаська, Херсонська); третя група включає решту областей, 

які не увійшли за загальними показниками до першої та другої групи. 

Ефективність регіонального розвитку, як визначає І. Бабак, охоплює два 

аспекти − соціальний та економічний. Перший утворюється шляхом 

підпорядкування цілей економічного зростання завданням соціального 

розвитку, другий − забезпечення відповідності кінцевих результатів зростання 

досягненню цілей соціального розвитку і є матеріальною основою для 

поліпшення якості життя населення [4]. 

Класова нерівність. Соціальна нерівність є основою класової 

стратифікації суспільства. Традиційно йдеться про формування вищого, 

середнього і нижчого класів. За результатами соціологічних дослідженнь 

Інституту соціології НАН України, переважна більшість українського 

населення відводить собі місце на нижніх щаблях «статусної драбини: нижчий 

− середній − вищий клас». В українському суспільстві переважає так званий 

«низький середній клас». «Високий середній клас»,який є найстабільнішою 

соціальною базою ліберальної суспільної моделі, представлений, за 

розподілом суб’єктивних ознак, лише двома відсотками. Це ті мешканці 

України, що визначили свою соціальну позицію як «трохи вищу за середню». 
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Менше одного відсотка мешканців відносять себе до категорії 

«багатих», а категорії «бідних» і «середніх» — приблизно рівні за кількістю. 

Суспільство ніби розкололося на дві соціальні групи, що обумовило 

подвійність його свідомості, громадської думки, ставлення до економічних 

реформ. Кількісне співвідношення дуже багатих і дуже бідних, що є нині в 

Україні, виходить далеко за межі необхідної суспільству соціальної 

нерівності, про яку вже йшлося. Відтак соціальна ситуація є надто 

напруженою. Результати соціологічних опитувань свідчать, що люди болісно 

сприймають соціальну нерівність. Своє місце в соціальній ієрархії вони часто 

вважають несправедливим. Відчувається антагонізм між вищими і нижчими 

прошарками суспільства. 

Характерною особливістю сучасного українського суспільства є 

формування в рамках класової стратифікації нового прошарку − соціальної 

групи власників різних види інтелектуальної власності (інформації, знань, 

освіти, тощо). 

Політична нерівність. Соціальна нерівність відтворюється в 

політичному житті. Під політичною нерівністю слід розуміти неоднакові 

можливості до влади. Характерною особливістю політичної нерівності в 

українському суспільстві є усунення більшості громадян від процесу 

прийняття політичних рішень та відсутність ефективного впливу громадян на 

політичне життя країни. Можна виділити ряд чинників, що формують основу 

політичної нерівності українського суспільства і призводять до формування 

олігархічної влади. Політична нерівність виявляється у можливості 

політичного впливу, близькості до центрів влади, наявності фінансових 

ресурсів впливу на публічну політику, матеріальній підтримці політичних 

партій і громадських організацій, наявності впливових, добре фінансованих 

лобістських структур. Цього досягають ті, хто мають високі доходи, 

володіють власністю, що в свою чергу дозволяє займати ключові позиції в 

структурі елітної ієрархії і чинити вплив на прийняття політичних рішень. 

Окрім того, політична нерівність проявляється у можливості прямого чи 
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опосередкованого маніпулювання ЗМІ, підкупі державних чиновників, суддів, 

депутатів; формуванні напівлегальних чи нелегальних силових угрупувань, 

які використовують як важелі тиску на громадян і політичні інститути.  

Особливою формою соціальної нерівності можна назвати т. зв. 

«політичну бідність», що означає нездатність деяких груп громадян брати 

участь у демократичному процесі, що робить їх вразливими перед наслідками 

рішень, які приймає влада. Це поняття вперше використав Дж. Бохман, який 

зауважив, що поріг «політичної бідності» проходить по лінії здатності-

нездатності тієї чи іншої групи ініціювати обговорення суспільних проблем, 

які зачіпають їх інтереси. Політична бідність існує тільки в авторитарних чи 

транзитивних державах. В демократичних країнах люди, вилучені з 

політичного життя є представниками андеркласу − класу «пасивних бідних», 

які відмовляються брати участь у політичному процесі (не голосують на 

виборах, не беруть участі в організаціях громадянського суспільства). 

Основними рисами андеркласу вчені називають бідність, економічну 

залежність від держави, патерналізм, депривацію, незалучення до соціальних 

мереж і домінуючої культури. Певною мірою ці тенденції проявляються в 

українському суспільстві і поступово набувають характеру загроз соціальної 

стабільності, породжуючи явище соціальної напруженості. На прикладі 

українського суспільства можна констатувати те, що рівень соціальної 

напруженості в різних регіонах, як правило, не однаковий. У депресивних, 

відсталих регіонах вів зазвичай вищий, ніж у розвинених. Причиною 

посилення соціальної напруженості може бути зниження рівня життя, 

зростання й поширення бідності, відсутність у значної частини населення 

можливості поліпшення умов життя тощо. 

Майнова нерівність сучасного українського суспільства це, 

насамперед, нерівність за розміром доходів. В Україні соціальна нерівність в 

умовах фінансово-економічної кризи посилилася. Емпірично встановлено, що 

зберігається високий рівень диференціації доходів населення в регіонах. 

Різниця між максимальними й мінімальними доходами на душу населення 
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різних регіонів досягла 54%, тоді як за міжнародними стандартами цей 

показник не має перевищувати 20% [5].  

Серед найбільш важливих причин, які сповільнюють збільшення 

реальної заробітної плати, на думку І.Бабак, є зростання цін на товари й 

послуги при відсутності механізмів захисту доходів від інфляції, різку 

трансформацію безкоштовних соціальних благ в оплаті праці, масові й тривалі 

затримки виплати зарплати, підвищення рівня реального безробіття. 

Незважаючи на досить високі темпи погашення заборгованості, Донецька й 

Луганська області продовжують лідирувати за сумами невиплачених зарплат. 

За узагальненим показником рівня доходів населення найнижчий рівень 

зберігається у Хмельницькій, Тернопільській, Херсонській областях. 

Особливостями матеріальної соціальної нерівності сучасного 

українського суспільства, як зауважує вітчизняна дослідниця О. Кіндратець, є 

значний диференціальний розрив у показниках доходу населення. Середній 

дохід 10% найбагатших людей перевищує дохід 10% найбідніших у 30—50 

разів. Найбільша пенсія у 50—60 разів більша за найменшу. Зазначимо, що в 

європейських країнах такі розриви є п’яти-шестикратними [6]. 

Вплив соціальної нерівності на розвиток суспільства може бути 

двоякий. З одного боку, нерівність у доходах, різний рівень життя є стимулом 

розвитку, передусім економічного. Ті, хто перебуває в гіршому становищі, 

намагаються його покращити, а отже, докладають зусиль, щоб домогтися 

вищого суспільного статусу. З другого боку, менш успішні громадяни можуть 

обрати для поліпшення свого становища незаконні, нелегітимні способи. Це 

призводить до зростання злочинності, корупції, безладу. 

Освітня нерівність. Національна доктрина розвитку освіти передбачає 

положення про рівний доступ до якісної освіти, незалежно від національності, 

статі, віросповідання, місця проживання та стану здоров’я. Характерним для 

українського суспільства є те, що нормативно - правові акти про розвиток 

освіти не реалізуються, а лише декларуються. Незважаючи на законодавче 

оформлення рівності доступу до освіти, соціальна функція інституту освіти 
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реалізується, чітко відтворюючи соціальну нерівність українського 

суспільства. Сучасна освіта в умовах соціальної нерівності диференціювалась 

на елітарну, а також освіту підвищеного, середнього і низького рівня. Такий 

поділ стає звичним для українського суспільства, хоча раніше соціальна 

диференціація за рівнем освіти була латентною. Отже, очевидним є посилення 

соціально - диференціюючої функції інституту освіти в сучасному суспільстві. 

Чинниками, що формують освітню нерівність в українському соціумі, 

визначено наступні: 

- соціально-економічна нерівність населення за рівнем доходів; 

- соціальне походження або соціальний стан родини (учня, студента); 

- склад і структура родини (учня, студента); 

- обсяг культурного капіталу; 

- аскриптивні характеристики (здоров’я дитини, стать і вік учня, 

розвиток мовлення тощо); 

- ціннісне ставлення батьків до навчання своїх дітей; 

- ситуація в освітній системі (регіональні і територіальні розбіжності в 

системі освіти, комерціалізація освіти і соціально-економічна селекція); 

- вибір навчального закладу (батьками учня, родиною, особисто 

абітурієнтом чи студентом); 

- відбір до навчальних закладів (шкіл, внз різних рівнів акредитації); 

- реалізація певних парадигм освіти (традиційно-консервативної, 

інноваційної, особистісно-орієнтованої та ін.); 

Оскільки сучасне суспільство є стратифікованим, а заклади освіти 

проходять етап адаптації до життя у певних соціально-економічних і 

культурних умовах, породжених формування суспільних нових відносин, то 

відтворення принципів ієрархічності суспільства в системі освіти є типовим 

явищем. Соціальна нерівність в освітній сфері стає чинником і критерієм 

формування відповідного рівня свідомості і культури суспільства. 

Гендерна нерівність зумовлена зміною і розширенням соціальних 

ролей чоловіка і жінки в сучасному суспільстві. Латентна гендерна нерівність 
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в сучасному українському суспільстві означає обмеження прав і можливостей 

соціальної реалізації чоловіків чи жінок в умовах кризового розвитку. Частіше 

порушується питання нерівного соціального положення жінки по відношенню 

до чоловіка. Проблема нерівності і асиметрії ролей в суспільстві за ознакою 

статі набуває все більшої актуальності. Гендерна нерівність в сучасному 

суспільстві обґрунтовується, насамперед, економічною залежністю жінок від 

чоловіків і порушує проблему забезпечення широкого доступу жінок до 

активної діяльності у всіх сферах суспільного життя. Тривалий час питання 

гендерної нерівності розглядалось тільки в контексті сімейних відносин, проте 

набувають актуальності економічні, філософські, соціологічні, психологічні 

аспекти даної проблеми. Прояв соціальної нерівності між чоловіками і 

жінками в умовах трансформації українського суспільства визнано 

соціальним феноменом. Дослідження гендерної нерівності покликані 

проаналізувати можливі шляхи вирішення проблеми соціальної нерівності, 

забезпечити рівність статусів чоловіка і жінки в сім’ї і суспільстві. 

Форми гендерної нерівності в сучасному суспільстві: 

- нерівність в сфері зайнятості, професійної діяльності; 

- нерівність в розподілі праці і її оплаті; 

- нерівність в реалізації прав і свобод; 

- нерівність участі у владі, політиці, громадській діяльності тощо.  

Серед причин, що сприяють поширенню гендерної соціальної 

нерівності, виділяють: 

а) соціально – економічні (реструктуризація економіки, неоднакова 

соціальна оцінка чоловічої і жіночої праці); 

б) соціально – культурні (патріархальні стереотипи суспільства, 

формування патріархальної ідеології з характерними цінностями); 

в) соціально – політичні (дискримінаційна політика держави, обмеження 

участі жінок в політичному житті). 
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Гендерна нерівність формує тенденції суспільного розвитку на зразок 

поліпшення чи погіршення матеріального становища, визнання чи обмеження 

соціальних, економічних, політичних прав залежно від статі людини. 

Цікавою є думка російських дослідників А.Балабанова і Е.Балабанової 

про те, що сучасне суспільство підійшло до нового етапу розвитку своєї 

соціальної структури, який можна визначити як інституціоналізація 

нерівності. 

Проблема соціальної нерівності досліджувалась згідно проекту 

«Соціальна нерівність та її вплив на економічний і демократичний розвиток 

Європи та її громадян: посткомуністична Центральна і Східна Європа у 

порівняльній перспективі», який реалізовувався у 13 країнах (Україна, Росія, 

Білорусія, Молдова, Румунія, Словаччина, Польща, Чехія, Угорщина, 

Болгарія, Литва, Латвія, Естонія). В Україні проект реалізує Благодійний фонд 

«Інтелектуальна перспектива», головою правління якого є кандидат 

філософських наук, старший науковий співробітник Інституту соціології 

НАНУ Ю. Привалов. Науковим керівником теми є Ю. Саєнко, доктор 

економіки та соціології, завідувач відділу соціальних експертиз Інституту 

соціології НАНУ. Замовники проекту — Commission of the European 

Communities Research Directorate-General у співробітництві з Department of 

politics and International Relations University of Oxford. Опитано 1500 

респондентів старших 18 років в усіх регіонах України, а також проведено 

вісім фокус-груп. 

Тема соціальної нерівності сприймається і оцінюється громадянами з 

урахуванням багатьох компонентів — це культура, мова, релігія, освіта, 

знання про право, закони. Як зазначає Ю.Привалов, лише 18% опитаних 

згодні із твердженням, що уряд працює на благо населення. Отже, 

респонденти оцінюють державу як таку, що сприяє соціальній нерівності: 78% 

респондентів визнають корупцію в нашому суспільстві поширеним явищем; 

96% опитаних стверджують, що прожити на пенсію у нашій країні 

неможливо. Близько 60% опитаних вважають, що в Україні є свобода слова та 
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організацій, хоча обмеження в цій сфері існують. Дебати та політичні телешоу 

видаються за свободу слова, але більшість українців усе ж вважає: якщо така 

свобода демонструється, вони потенційно рівні в можливостях доступу до 

інформації. 82% респондентів вважають, що відмінності в матеріальному 

стані громадян є дуже істотними. Соціальна нерівність дуже велика — на це 

вказують 86% опитаних [7]. 

Дослідження соціальної нерівності серед громадян України 

підтверджує, що люди надто покладаються на державу, замість узалежнювати 

свій майбутній успіх від власних сил та інтелекту. 

Однак, головним виразником соціальної нерівності сучасного 

українського суспільства визнається існування багатства і бідності як 

соціальних феноменів. До типових чинників, які обумовлюють соціальну 

нерівність в сучасному українському суспільстві, відносять втрату здоров’я, 

низький рівень кваліфікації, що веде до витіснення з ринку праці, структуру 

сім’ї (наприклад, багатодітні, неповні сім’ї), індивідуальні особливості 

людини, пов’язані з образом життя, ціннісними орієнтаціями тощо. 

Вищезазначені фактори формують ризик опинитися в умовах бідності. В 

соціальній структурі бідних виділяють традиційні (багатодітні чи неповні 

сім’ї, пенсіонери, інваліди, безробітні) і нетрадиційні групи (сім’ї працівників 

бюджетної сфери; сім’ї, що відчувають злиденність через систематичну 

невиплату зарплат; кваліфіковані робітники, які невзмозі забезпечити певний 

життєвий рівень за рахунок професійної діяльності тощо). 

Закономірно, що науковці констатують високу актуальність проблеми 

бідності, як однієї з форм соціальної нерівності на теренах нашої держави. 

Незважаючи на те, що бідність є загальносвітовим явищем і властива будь-

якій економічній системі, її рівень в Україні значно перевищує аналогічні 

показники промислово розвинених країн. Відтак, бідність спричиняє 

погіршення якісних характеристик українського суспільства, поглиблення 

соціально-економічної нерівності. Розглядаючи бідність як форму соціальної 

нерівності, І. Бабак, наголошує на регіональній диференціації рівня життя 
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населення України, обґрунтовуючи об’єктивні фактори, які впливають на 

життя мешканців різних областей. Численні емпіричні розвідки вказують на 

те, що бідність має територіальну (місто-село) та регіональну (центр - 

периферія) специфіки. На думку дослідниці, проблема дослідження бідності 

охоплює такі блоки як доходи населення, використання робочої сили, 

демографічні процеси, охорона здоров’я, комфортність середовища 

проживання, соціальне самопочуття тощо. За самооцінкою населення України 

масштаби бідності коливаються в межах 87% [8]. 

Вважається, що одним з найбільш значущих чинників поширення 

бідності є падіння обсягів виробництва. Останнє мало місце у всіх колишніх 

соціалістичних країнах, але особливо воно торкнулося країн СНД, зокрема 

України. У середньому сумарне скорочення виробництва в країнах СНД 

досягло майже 50 відсотків, тоді як, наприклад, у Центральноєвропейських 

країнах, Прибалтиці виробництво скоротилося в середньому лише на 15 

відсотків, після чого відновилося його реальне зростання. 

З однієї сторони, ряд дослідників відзначають, що одним з основних 

факторів, які визначають динаміку виробництва і доходів населення, є 

глибина і якість проведених економічних реформ. Комплексні реформи й 

показники зростання (падіння) виробництва є тісно взаємозалежними. У 

країнах, що здійснювали реформи лише частково, як це було і в Україні, 

відбулося більш різке зростання бідності, ніж у країнах, де реформи 

проводилися більш послідовно (східноєвропейські країни). Основна причина 

полягає в тому, що неповнота реформ звичайно призводить до набагато 

більшої нерівності.  

З другої сторони, не менший вплив на бідність можуть чинити й інші 

фактори: вихідні умови (наприклад, масштаб вихідних диспропорцій в 

економіці, наявність ресурсів); стан інституцій на початковому етапі 

переходу; характер політичної системи. Ці фактори також чинять 

безпосередній і сильний вплив на обсяги виробництва, на розподіл доходу і 

споживання, а виходить, і на рівень бідності. 
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Початкові умови (в тому числі наявність дисбалансів на 

макроекономічному рівні, незнання ринкових процесів і структурні 

перекручування) дійсно багато в чому обумовили результати як з погляду 

зміни обсягів виробництва, так і з погляду темпів економічної лібералізації й 

реформ у різних країнах з перехідною економікою. 

Вважається також, що існує тісний зв'язок між вибором політики 

реформ і змінами обсягу виробництва. Країни, у яких реформи були 

непослідовними чи неповними, як це було, наприклад, в Україні, зазнали 

більш серйозного зниження обсягів виробництва у порівнянні з тими, що 

просувалися на шляху реформ швидше. При правильних підходах, що 

забезпечують більш швидке відновлення виробництва, рівень бідності 

виявляється нижчим. Навпаки, відзначається найвищий рівень бідності там, де 

хід реформ повільний, і де вони здійснюються лише частково. Таким чином, у 

країнах, де ринкові реформи проводилися швидко і комплексно, зростання 

бідності виявилося меншим у порівнянні з тими, де реформи були початі 

пізніше чи де вони не були доведені до кінця. 

Масштабне скорочення виробництва в Україні, що, як вважають деякі 

дослідники, мало місце внаслідок повільних і непослідовних реформ, 

викликало значне зниження зайнятості і рівня оплати праці. Ці наслідки 

збільшилися у зв'язку з необхідністю підвищити продуктивність і перебороти 

характерну для старої системи практику збереження на підприємствах 

надлишкової робочої сили. Одночасно зменшилася і пропозиція на ринку 

праці, як наслідок раннього виходу на пенсію, припинення спроб знайти 

роботу й обрання жінками ролі домогосподарок. Все це мало своїм наслідком 

бідність, але бідність специфічну. 

На наш погляд, для України впродовж 1991–1999 років (період 

економічної кризи та стагнації) була притаманною власне раптова тотальна 

бідність, де бідними були абсолютно усі – і держава, і практично усі верстви 

населення, незалежно від віку, посади, освіти, наявності роботи тощо. 
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Бідність супроводжувалася відчуттям повної втрати орієнтації індивідів 

у процесах, що відбуваються в суспільстві: усі “правила гри” змінилися майже 

відразу. В економічному плані перехід до ринку одним надав небачені досі 

можливості, у інших викликав незвичні матеріальні труднощі й втрату 

гарантій стабільного майбутнього. Економічні потрясіння, що відбулися в цей 

період – втрата робочих місць, тривала невиплата заробітної плати, 

гіперінфляція, що нищила заощадження та поточні доходи, руйнація системи 

соціальної підтримки (скорочення дешевих чи безкоштовних соціальних 

послуг, субсидій, пільгових цін на деякі товари і послуги) – породили в 

багатьох почуття уразливості, безсилля, неможливості планувати власне 

майбутнє. 

Раптову тотальну бідність в період 1991—1999 років характеризують 

деякі соціологічні показники. Перший з них — це показник кількості 

безробітних в ці роки. Вражає сам факт наявності значної кількості 

респондентів, що не мали роботи і джерел доходу, особливо у 1992 році, 

оскільки за часів Радянського Союзу відсутність зайнятості для осіб 

працездатного віку була нонсенсом. І практично зразу ж, впродовж доволі 

короткого часу кожен шостий-сьомий респондент втратив роботу та засоби до 

існування. Але вже за два наступні роки кількість безробітних зменшилася 

значною мірою, перш за все завдяки самозайнятості. 

Взагалі, одразу після 1991 та практично до 2000 року включно ринок 

праці України переважно характеризувався: 

 перевищенням пропозиції робочої сили над попитом; 

 прогресуючим зниженням зайнятості у сфері економіки; 

 зростанням безробіття, в тому числі прихованого; 

 високим рівнем нерегламентованої зайнятості; 

 значними територіальними (регіональними) диспропорціями; 

 низькою мобільністю робочої сили. 

Іншим показником, що характеризує раптову тотальну бідність, є 

матеріальний рівень життя населення України. Починаючи з 1991 року і до 
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1998 року включно спостерігається постійне зубожіння населення, рівень 

якого перевищує 70 %. Загалом впродовж 1990—2000 років при зниженні 

внутрішнього валового продукту у 2,5 рази, продуктивності праці — у 1,5 

рази, реальна зарплата впала в 4 рази [9]. 

Раптова тотальна бідність в Україні має кардинальні відмінності від 

бідності, притаманної високорозвинутим країнам, та країнам що 

розвиваються. Фактично, у переважній більшості випадків у таких країнах 

мати роботу — автоматично означає не перебувати на нижніх щаблях 

соціальної драбини. Мати роботу, що потребує певної освіти, знань чи 

кваліфікації — означає забезпечувати своїй родині принаймні прийнятний 

рівень добробуту. Українські реалії свідчать, що наявність роботи, навіть 

такої, що потребує високої кваліфікації, не убезпечувала родини від бідності. 

Бідність працюючих, у тому числі висококваліфікованих — є 

унікальним явищем серед країн із середнім рівнем доходу, до яких відносять 

Україну міжнародні інституції. Своєю чергою, бідність зумовлює:  

 обмеження доступу до життєвих можливостей, включно з 

можливістю висхідної соціальної мобільності бідних працівників та часто і 

їхніх дітей; 

 формування незацікавленості у праці, зокрема, через руйнацію 

зв’язку між освітньо-професійним статусом, доходами і престижем;  

 обмеження участі — від участі в соціальних контактах (спілкуванні, 

взаємодії) до участі в управлінні державними справами. 

Українські реалії свідчать також про те, що навіть високий рівень освіти 

респондентів не убезпечує сім’ї від того, щоб вони не потрапили до категорії 

бідних. Стати бідними мали приблизно однакові шанси респонденти 

незалежно від рівня їх освіти. В той же час високий рівень освіти різко 

знижував вірогідність потрапити до категорії злиденних, але не гарантував 

цього. І злиденні, і бідні присутні, причому у немалих кількостях, серед 

респондентів з різними рівнями освіти. Специфіка ж української бідності, як 

раптової і тотальної, проявляється у тому, що максимальна кількість бідних 
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припадає на тих респондентів, котрі мають вищу та незакінчену вищу освіту. 

Раптово не просто освічені, а високоосвічені люди враз і у масовому порядку 

стали бідними: лікарі, вчителі, інженери. 

Українська бідність часів початку незалежності також характеризується 

і незалежністю від віку респондентів.  Найголовніше ж те, що найчастіше 

бідними називають свої сім’ї ті респонденти, що мають вік 31—55 років, 

тобто вік, коли досягається найвища професійна майстерність, присутній 

професійний і життєвий досвід та розважливість. Одночасно зі 

збільшенням віку респондентів зростає частота визначення матеріального 

стану сім’ї як злиденного, що загалом підтверджується даними про розмір 

пенсій на той час. 

Ту ж тезу про раптову тотальну бідність підтверджують і показники 

сукупного доходу на одного члена сім’ї на місяць. Вони є надзвичайно 

низькими, особливо у 1992 році. Надалі з часом ці показники у абсолютних 

величинах збільшуються, але й попри це, у фактичному виразі продовжують 

залишатися мізерними. 

Відзначимо, що наступне зростання ВВП у 2000—2008 роках дещо 

знизило проблеми із зайнятістю, однак до радикального перелому в цьому 

напрямку ще далеко в тому сенсі, що часто якість робочої сили не відповідала 

вимогам виробництва, особливо у сферах високих технологій та 

машинобудування. До того ж, незважаючи на те, що після подолання 

наслідків фінансової кризи 1998 року в Україні почалося економічне 

зростання, рівень безробіття залишався порівняно високим. Крім того, у 

результаті самозайнятості, структурних перекосів на ринку праці частина 

населення втратила кваліфікаційні навички і навіть маргіналізувалася. Як 

наслідок, попит на кваліфікованих працівників задовольнявся нелегко. Люди, 

що перейшли до самозайнятості на початку і в середині 90-х рр. після 

багатьох років безробіття або роботи в інших сферах, не пов’язаних з раніше 

набутою освітою чи кваліфікацією, втратили професійні навички і цінність 

для сучасного ринку праці у зв’язку з декваліфікацією. 
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На початку перехідного періоду існувала думка, що економічні 

перетворення можуть призвести до зниження рівня доходів населення, однак 

зростання швидко відновиться, і рівень життя стане вищим. У дійсності ж 

падіння виробництва виявилося значним і стійким, і бідність також стала не 

тимчасовим, а довгостроковим явищем. Затяжний характер безробіття та його 

тісний зв'язок з бідністю дозволяють зробити твердження про формування 

“нижчого класу” саме в цей період. 

Починаючи з 2000 року, коли в Україні відбувся перелом соціально-

економічної ситуації і закінчився період десятирічної кризи, спостерігається 

перехід до нового типу моделі бідності — від раптової тотальної бідності до 

тимчасової масштабної бідності, притаманної країнам, які розвиваються. У 

випадку України це означає: загальне зменшення кількості бідних, в тому 

числі і через зменшення фактичного та зареєстрованого безробіття, вихід зі 

стану бідності перш за все категорій працівників, котрі виконують 

кваліфіковану роботу, спеціалістів, кваліфікованих робітників, зайнятих перш 

за все у сфері високих технологій та індустріального виробництва. Отже 

бідність набула іншої якості, зменшивши масштаби, але в силу значної, хоч не 

тотальної розповсюдженості, залишилася важливою соціальною проблемою. 

Кардинальна відмінність матеріального рівня життя населення України 

часів тимчасової масштабної бідності від часів раптової тотальної бідності 

полягає в наступному. Домінуючою оцінкою визначення матеріального рівня 

життя сімей респондентів до 2000 року було визначення його у переважній 

більшості випадків як “бідного”, після 2000 року домінуючим стає визначення 

матеріального рівня житті сім’ї як “середнього”. Більше того, до 1999 року 

спостерігалося постійне збільшення кількості бідних та злиденних сімей за 

рахунок зменшення кількості середніх. Починаючи з 2000 року 

спостерігається зворотній процес, коли збільшується кількість середніх за 

рівнем матеріального благополуччя сімей за рахунок скорочення кількості 

бідних, і не просто бідних, а перш за все злиденних. 
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Отже, впродовж 2000—2008 років в Україні відбувалося підвищення 

рівня життя населення, що супроводжувалося зменшенням кількості бідних, 

перш за все знедолених, та збільшенням числа громадян, що характеризували 

рівень матеріального благополуччя своїх сімей як середній. 

При цьому слід пам’ятати, що “середні” за оцінками матеріального 

рівня життя не є середнім класом, чисельність котрого в Україні є значно 

нижчою, аніж кількість “середніх” за рівнем споживання (доходу). 

Нині, починаючи з осені 2008 року, ми є свідками третього періоду в 

історії незалежної України, коли період економічного росту змінюється на 

протилежний. Сьогодні важко визначити як глибину кризи, так і її природу. 

Практично не можливо оцінити вплив національних факторів і який внесок 

зробила міжнародна фінансово-економічна криза, як і оцінити вплив кризових 

явищ на зміни у майновій диференціації населення України. 
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1.4. Соціальна нерівність в країнах СНД та Східної Європи: досвід 

соціальних реформ 

Країни Співдружності Незалежних Держав (далі – СНД) зберігають 

для України принципову важливість не лише з огляду на перспективи 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності, але й як корисна база для 

порівняння поступу та проблем соціально-економічного розвитку. Подібність 

багатьох успадкованих від радянських часів макроекономічних та соціальних 

диспропорцій, так само як і завдань та проблем перехідного періоду країн 

СНД, дозволяє об’єктивно оцінити темпи соціально-економічних перетворень 

в Україні, скористатися досвідом реалізації трансформаційної політики в цих 

країнах. 

Проблема соціальної нерівності є дуже актуальною й спільною для 

країн колишнього Радянського Союзу. В Україні вона ж набуває ще більшого 

звучання в умовах фінансово-економічної кризи, яка суттєво вплинула на 

соціально-економічний стан країни. Світовий досвід свідчить про те, що у 

часи економічних та політичних криз проблема нерівності надзвичайно 

загострюється та здатна досягти масштабів соціальної катастрофи [1]. 

Економічні негаразди неминуче призводять до зниження розміру заробітної 

плати, зростання заборгованостей із її виплати, зростання утриманців за 

рахунок звільнених та безробітних тощо, що веде до зниження рівня доходів 

населення та зростання частки бідних. 

У дослідженні проблематики нерівності найбільш важливим лишається 

визначення чинників формування та поширення цього соціально-

економічного явища серед осіб, зайнятих працею. Бідність працюючих може 

бути спричинена передумовами різного характеру: сфера зайнятості (вид 

економічної діяльності), стан виплати заробітної плати, умови зайнятості, 

стать, вік, місцевість та місце проживання, стан здоров’я, наявність 

утриманців тощо. У найбільш загальному вигляді їх можна об'єднати в такі 

групи факторів: економічні, соціально-економічні, соціальні, демографічні, 

розселенські та ін.  
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Проведення аналізу основних тенденцій соціально-економічного 

розвитку та соціальних реформ країн СНД у контексті пом'якшення соціальної 

нерівності, визначення ефективності національних економік та їх 

спрямованості на досягнення основної мети сучасного суспільства – 

підвищення рівня та якості життя населення, дасть змогу визначити 

пріоритетні напрямки соціально-економічних реформ для України. 

Сукупне населення країн СНД зростало до 1994 року, проте з 1995 року 

почало скорочуватися, й у 2004 році зменшилось до рівня 1989 р. У 2007 році 

його чисельність оцінюється на рівні 279,7 млн. осіб, що майже дорівнює 

показнику 2006 року.  

При цьому в більшості країн СНД, в першу чергу в республіках 

Середньої Азії, продовжується природне зростання населення, в той час як в 

Україні, Молдові, Білорусі й Росії чисельність населення зменшується. 

Росія, Україна, Білорусь, а також Молдова вирізняються більшою 

часткою літнього населення й зменшенням частки дітей у віковій структурі, а 

також нижчою тривалістю життя, особливо чоловічого населення. Держави 

Середньої Азії зберігають максимальний природний приріст населення, більш 

високу частку дітей (понад 35%), найнижчу частку літнього населення (4-6%) 

і середні показники тривалості життя при меншій різниці між чоловіками й 

жінками.  

У країнах Закавказзя й Казахстані природний приріст населення за 

останні роки істотно скоротився, хоча він залишається позитивним. Перехід 

до простого відтворення населення вже відбувся в Грузії. Всі країни 

Закавказзя відрізняються найвищими серед держав СНД показниками 

тривалості життя. 

Для всіх країн СНД характерним є зростання коефіцієнту смертності 

населення (Україна за цим показником посідає перше місце серед країн СНД). 

Після 2000 року в країнах СНД зберігається достатньо висока динаміка 

соціально-економічних показників: ВВП, випуску промислової й 

сільськогосподарської продукції, роздрібного товарообігу, інвестицій в 
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основний капітал, обсягу зовнішньої торгівлі. Економічне зростання 

практично у всіх країнах СНД супроводжувалося збільшенням інфляції. За 

даними Міждержавного статистичного комітету СНД, показник рівня 

інфляції, який для країн СНД складає в середньому 10%, в Україні сягає 

12,8%. Найбільший рівень інфляції був зафіксований в Таджикистані – 21,5%, 

найменший – у Вірменії – 4,4%.  

У низці країн прискорилося зростання цін і тарифів на платні послуги 

для населення, особливо на житлово-комунальні послуги. Тарифи на оплату 

житла з початку року зросли в Азербайджані на 3,9%, Вірменії – на 1,9%, 

Казахстані, Молдові й Росії – на 12,2-19,4%, Україні – на 22,4%, у 

Таджикистані – на 23,5%; у Білорусі тарифи залишилися на рівні грудня 2006 

року. 

Високі темпи економічного розвитку забезпечили випереджаюче 

зростання номінальної заробітної плати в порівнянні з інфляцією, що сприяло 

збільшенню реальної заробітної плати й реальних доходів населення.  

Згідно з офіційними даними, максимальний приріст заробітної плати 

був зафіксований в Азербайджані та Киргизії, найменший – в Україні та 

Білорусі. Максимальний рівень заробітної плати відзначався в Росії та 

Казахстані, мінімальний – в Таджикистані й Киргизії. Розрив між рівнями 

заробітної плати серед країн Співдружності зріс до 12,3 разу проти 12,1 разу в 

2006 році [2]. 

Характерним для країн СНД є те, що найнижча заробітна плата, як і в 

попередній період, зареєстрована в аграрному секторі, охороні здоров'я й 

освіті. В ряді держав збільшилася заробітна плата в освіті й охороні здоров’я, 

проте, як і раніше, вона поступається рівню оплати праці в реальному секторі 

економіки (промисловість, будівництво) в 2-3 рази. Найвищою заробітна 

плата залишається в галузі фінансової діяльності. 

Багато соціальних проблем, які потребують рішення, виникли через 

постсоціалістичну і аграрну трансформацію і не залежать від поточної 

економічної ситуації. Скорочення населення і пов'язане старіння населення, 
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еміграція і несплата податків у тіньовій економіці зумовлюють поступове 

зниження доходів бюджету і є серйозними викликами для стабільності 

системи охорони здоров'я і пенсійної системи у цих країнах. Країни СНД 

активно розпочали реформи у системі соціального захисту, багато законів 

існують лише на папері, і їх не виконують. Система соціальних послуг і її 

реалізація не є прозорою. Дискримінація за статтю, віком, інвалідністю і 

національністю далі є поширеним явищем. Якість соціальних послуг, доступ 

до освіти і регулювання трудових відносин є гіршим у сільській місцевості 

порівняно з містами.  

Протягом перехідного періоду більшість країн СНД обрали для себе 

варіант змішаної системи державного соціального страхування (обов'язкове 

страхування) і соціальної допомоги (добровільне страхування). Схему 

страхування на випадок безробіття було запроваджено на початку 1990-х 

років. Однак охоплення і рівні заміщення є низькими чи недостатніми, і 

період отримання виплат є надто коротким, особливо у Молдові. Таким 

чином, схеми страхування на випадок безробіття у цих країнах не є 

ефективним інструментом для боротьби з бідністю та нерівністю [3]. 

Підтримка сімей була важливим аспектом соціальної політики на 

початку перехідного періоду, коли більшість країн запровадили універсальні 

готівкові трансферти сім'ям з дітьми для того, щоб пом'якшити вплив 

економічної рецесії. Однак із скороченням бюджетних доходів через 

економічне падіння протягом перших років перехідного періоду, системи 

соціальних виплат зазнали змін. У Білорусі, Молдові, Росії та Україні схеми 

допомоги сім'ям включають допомогу при народженні дитини і різні види 

субсидій, наприклад, виплати одиноким батькам, дітям-інвалідам, 

багатодітним сім'ям. На додаток до виплат у рамках систем обов'язкового і 

добровільного страхуванням у країнах СНД й далі існує система соціальних 

привілеїв, успадкована з радянських часів (у Білорусі та Казахстані у 

модифікованій формі). Згідно з цією системою, привілеї, права та гарантії 
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отримують представники окремих професій, ветерани війни та жертви 

Чорнобильської катастрофи. 

Міжнародні організації і донори грають важливу роль у розвитку і 

підтримці систем соціального захисту, однак їх важливість відрізняється 

поміж країнами. Наприклад, у Білорусі роль міжнародних організації і донорів 

є обмеженою через небажання уряду отримувати іноземну гуманітарну й 

технічну допомогу. У Молдові, на противагу, іноземні донори зробили 

значний внесок у консолідацію системи соціального захисту, включно з 

інституціями і кадрами. Для більшості країн СНД та для України зокрема ЄС є 

одним із найважливіших донорів. Допомога включає управління міграцією і 

підтримку неприбуткових організації, що надають послуги, а також посилення 

спроможності НДО (недержавних організацій) надавати соціальні послуги 

разом із місцевими урядами. Більш як третина неурядових організацій, що 

надають соціальні послуги, залежать від міжнародних донорів. 

Ситуація з бідністю в країнах СНД є різною, причиною цього є 

відмінності в економічній ситуації і стабільності розвитку, економічній і 

соціальній політиці, і нерівності доходів у країнах. Так, наприклад, у Білорусі 

у 2008 році 12,5% населення отримувало дохід, нижчий, ніж 60% від 

медіанного споживання домашніх господарств в еквіваленті на душу 

населення. У Молдові 15,1% населення можна вважати бідним згідно з 

даними про доходи домогосподарств, в Україні – 13,2%.  

Для аналізу ситуації з нерівністю та бідністю в країнах СНД корисно 

порівняти її з деякими сусідніми країнами, що є членами ЄС. Для того, щоб 

порівняти стан абсолютної бідності у цих країнах, треба використати 

показник частки осіб, чиї витрати на споживання не перевищують 2,5 дол. 

США за паритетом купівельної спроможності (ПКС) чи 5 дол. США ПКС у 

день (цей показник використовує Світовий банк). У Молдові 30% населення 

втрачають на споживання менш як 2,5 дол. ПКС, і 77% — менше ніж як 5 дол. 

ПКС. У Білорусі частка людей, що витрачають на споживання менш, ніж 2,5 

дол. ПКС у день, не перевищувала 1% у 2007 році, менш ніж 5 дол. ПКС у 
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день споживало 13% осіб. Абсолютні рівні бідності за критерієм 5 дол. США 

ПКС в Естонії (18%) і Польщі (20%) є вищими, ніж у Білорусі, і приблизно на 

тому ж рівні, що в Україні. Рівень бідності у Румунії є значно вищим, ніж у 

Білорусі та Україні, але набагато нижчий, ніж у Молдові. Відносні рівні 

бідності в Білорусі, Молдові та Україні в 2007 році були нижчими, ніж у ЄС. 

У Польщі рівень відносної бідності сягає 17%, у Румунії – 19%, у країнах 

Балтії – 19-21%; ці показники є найвищими у ЄС. Однак варто зауважити, що 

відносні рівні бідності у Білорусі та Молдові не можна повністю порівнювати 

з показниками ЄС, оскільки перші базуються на даних про споживання, тоді 

як останні – на даних про доходи. Тому для порівняння доречно 

проаналізувати дані про нерівність. Коефіцієнти Джині доходів домашніх 

домогосподарств у Польщі, Румунії та країнах Балтії є одними з найвищих у 

ЄС – на рівні 0.32-0.35 Коефіцієнт Джині у Білорусі складає 0.29, в Україні – 

0.30, тоді як у Молдові – 0.39. Тому можна зробити висновок, що відносна 

бідність може бути дещо нижчою у Білорусі та Україні, аніж у Румунії чи 

країнах Балтії, тоді як у Молдові відносна бідність є неймовірно високою [4]. 

Бідність є більш концентрованою у тих групах населення, що мають 

обмежений доступ до ринку робочої сили, чи взагалі не мають доступу до 

офіційних джерел доходу. Так відносна бідність для безробітних у Білорусі 

становить 30.3% проти 12% для населення загалом. Причиною цього є 

низький рівень виплат безробітним, що сягає лише 20% від офіційної межі 

бідності у Білорусі. Ризик опинитися за межею бідності є високим також для 

інвалідів, оскільки вони мають обмежений доступ до ринку робочої сили і 

отримують низькі виплати за інвалідністю. 

Пенсійні системи країн СНД отримують фінансування переважно в 

рамках солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування, пенсії при цьому частково залежать від зарплат та тривалості 

зайнятості. Рівень адекватності пенсійних систем країн СНД є досить 

низьким. Рівень заміщення середніх пенсій середніми зарплатами протягом 

останніх років був близько 30% у Молдові, 40% у Білорусі, і 45% в Україні. 
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Як наслідок, пенсіонери часто потерпають від бідності. Для порівняння, 

рівень заміщення в ЄС складає близько 50%, а в країнах із більш розвиненими 

соціальними системами, таким як Австрія чи Швеція, цей показник сягає 

більш як 60%. У той же час у країнах Балтії рівень заміщення також перебуває 

на рівні 40%. 

Головною загрозою для стабільності сучасних пенсійних систем країн 

СНД у середньостроковій і довгостроковій перспективі є ранній вихід на 

пенсію і висока частка тіньового сектору в економіці у цих країнах. Велика 

кількість безробітних, які не сплачують внески пенсійного страхування, є ще 

одним фактором, який обтяжуватиме пенсійну систему протягом наступних 

десятиріч. Згідно з існуючими оцінками, включення неофіційної зайнятості у 

пенсійну систему дозволить подовжити період її стабільності на двадцять 

років.  

Таким чином, порівняльний аналіз основних показників соціально-

економічного розвитку України та інших країн СНД дає підстави для 

наступних висновків. 

1. Україна найбільше серед країн СНД потерпає від природного 

скорочення населення. Цей процес, незважаючи на деяке покращання у сфері 

народжуваності, з року в рік поглиблюється. 

2. Після 10-річного економічного спаду й стагнації в останні роки у 

державах СНД спостерігаються відносно високі темпи відбудовного 

економічного зростання. Україна за темпами зростання ВВП посіла в 2007 р. 

лише 9-те місце серед країн СНД.  

3. Незважаючи на те, що реальні доходи населення в останні роки 

зросли в усіх країнах СНД, не відбулося кардинальних зрушень у підвищенні 

рівня життя більшої частини населення. За рівнем середньої заробітної плати 

Україна знаходиться на 4-му місці слідом за Росією, Казахстаном та 

Білоруссю. При цьому в Україні у 2007 році зафіксований один з найнижчих 

темпів приросту заробітної плати.  
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4. За рівнем інфляції Україна посідає третє місце серед країн 

Співдружності. І, хоча випереджаюче зростання цін на продукти харчування у 

2006 – 2007 роках було притаманне усім країнам СНД, Україна за темпами 

зростання цін на товари продовольчої групи випередила більшість країн СНД 

й опинилася на четвертому місці після Киргизії, Казахстану та Таджикистану.  

5. Стан ринку праці для всіх країн СНД нині характеризується 

послабленням напруженості. За показником навантаження на робоче місце 

Україна характеризується досить сталими позитивними тенденціями. На тлі 

інших країн СНД за цим показником наша держава займає четверте місце за 

Росією, Молдовою та Казахстаном, що вказує на зростання зайнятості та 

скорочення безробіття, але при цьому, за висновком Міжнародного 

статистичного Комітету СНД, в Україні спостерігається стала орієнтація на 

низьку вартість робочої сили. 

Саме тому, необхідною умовою створення можливостей для 

нормального працевлаштування, зменшення бідності та соціальної ізоляції є 

стабільне економічне зростання. Існує потреба у розробці політичних 

інструментів, які покращать доступ до освіти інвалідів, національних меншин, 

селян та інших вразливих верств. Потрібно розвинути систему соціальних 

послуг і цільової соціальної допомоги, оскільки поки що допомога не охоплює 

належним чином вразливі групи населення, досі відсутня політика зниження 

регіональної нерівності. Усе ще існує велика кількість людей – одинокі 

батьки, жінки, пенсіонери – які забезпечують своє проживання коштом 

підсобного господарства, що означає високу кількість низько кваліфікованих 

працівників і недостатній рівень соціального захисту. Відсутні чи 

неправильно розроблені заходи з активного залучення вразливих груп 

населення на ринку робочої сили і їх реінтеграції. Слабкою чи зовсім 

відсутньою є координація поміж ключовими державним інституціями, що 

займаються соціальною політикою. Співпраця між недержавними та 

благодійними інституціями та урядами у наданні соціальних послуг є 

низькою.  
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З теоретичної точки зору активна соціальна політика та ефективна 

благодійність виконують дві важливі соціальні функції. Перша – сприяння 

збереженню та відтворенню суспільства за допомогою піклування про 

бездомних, голодних, про немічних і самотніх старих, про тяжкохворих і 

потрапили в біду, з незалежних від них обставин і т.д. Друга функція – 

підтримка соціально значимих і перспективних починань та ініціатив, 

здійснення яких неможливе через відсутність коштів, при цьому соціальна 

політика та благодійність повинні мати на меті заохочення людей у їх 

починаннях, а не потурання їм в їх матеріальну незабезпеченість. Ситуація і 

час вимагають перенесення акцентів з першої функції на другу. 

Аналіз світового досвіду щодо пом'якшення соціальної нерівності дає 

можливість відстежувати дієвість чи життєздатність тих соціальних 

інструментів або систем, які використовуються цими країнами для побудови 

ефективної економіки та соціально орієнтованої держави. Україна може 

застосовувати такий інструмент дослідження, як моніторинг, спираючись на 

досвід як західних країн, так і перш за все апробованих у країнах СНД систем 

моніторингу, що довели свою життєздатність в умовах подібної соціально-

економічної ситуації. 

Так, наприклад, у Російській Федерації (РФ) особливу увагу 

приділяють моніторингу бідності. З огляду на важливість достовірності 

оцінки бідності населення розроблено 14 ліній бідності щодо визначення та 

вимірювання бідності населення, акцентується увага на необхідності 

практичної реалізації у РФ концепції багаторівневої бідності, що 

передбачатиме надання різних видів соціальної допомоги у відповідності до 

різних ліній бідності; проводиться вивчення бідності як результату 

економічної нерівності працездатного населення на ринку праці; у рамках 

дослідження вагоме місце приділяється чинникам, що визначають стабільну 

та захищену зайнятість і достойний рівень оплати праці у якості головних 

гарантій захисту від бідності; вагоме значення приділено регіональним та 

галузевим аспектам стратегії сприяння скорочення бідності, зокрема в умовах 
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високого рівня регіональної нерівності тощо. Особливе значення у вивченні 

проблеми бідності населення Російської Федерації приділяється питанням 

методології аналізу бідності та злиденності серед працюючого населення, 

методиці їх оцінки та розробці заходів викорінення бідності  [5]. 

У Російської Федерації активно розпочався процес реформування 

системи надання пільг у грошовій формі як один з засобів вирішення 

проблеми невідповідності фінансових можливостей бюджету потребам сфери 

соціального забезпечення. Монетизація системи грошової допомоги мала бути 

першим етапом загальної реформи системи соціального забезпечення в 

Російській Федерації. Пріоритетними цілями теперішнього етапу реформи, що 

відображали її загальну концепцію, були такі: 

 ліквідація нефінансованої соціальної підтримки; 

 прозорість взаємозв’язків між федеральним/регіональним 

бюджетами та стороною, що є постачальником послуг; 

 відновлення чесності по відношенню до тих одержувачів 

допомоги, які не використовують послуги, на які надаються  субсидії; 

 зменшення рівня бідності в сільських регіонах; 

 поширення “прав та свобод” одержувачів допомоги з метою 

забезпечення ефективного використання заходів соціальної допомоги [6]. 

Російська Федерація є поліетнічною державою, що охоплює велику 

територію та має суттєві відмінності регіонального розвитку й поширення 

бідності. Тому у ході дослідження профілю бідності передусім звертають на 

регіон проживання, а далі аналізують решту характеристик. Як і в інших 

країнах, до вищого ризику бідності схильні домогосподарства із дітьми (до 15 

років). Бідність серед населення похилого віку є найменшою, що пояснюється 

дієвістю пенсійної системи та належним рівнем пенсійного забезпечення. 

Найвищий ризик мають безробітні, найнижчий – пенсіонери, котрі працюють. 

Проте найбільше бідних проживає в домогосподарствах із головою, який 

працює. На бідність впливає характер та сектор зайнятості, оскільки високі 

доходи є характерними для працівників певних секторів економіки. Як і в 
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більшості інших країн, у Росії спостерігається негативна кореляція між 

ризиком бідності та рівнем освіти голови домогосподарства. Рівень бідності 

має стійку тенденцію до зниження від домогосподарств, де голова не має 

початкової освіти (24% від загальної кількості бідних), до домогосподарств, 

де голова має вищу та післядипломну освіту (6%). Проте в силу реалізації 

політики безкоштовної освіти більшість населення має приблизно однаковий 

рівень кваліфікації. Основними причинами бідності є те що ВВП не може 

споживатися у повному масштабі, доходи розподіляються нерівномірно. 

Рівень заробітної плати є низьким та концентрується у певних секторах 

економіки, що не забезпечує відповідного споживання [7]. 

Республіка Казахстан щодо реформ у соціально-економічній сфері 

відрізняється з-поміж інших країн СНД. Для цієї країни характерна 

послідовність, комплексність й радикальність ринкових перетворень, що 

спрямовані на корінну зміну механізмів фінансування системи соціального 

захисту населення. У країні було здійснено одну із найзначущих соціальних 

реформ житлово-комунального комплексу (ЖКХ).  

У Казахстані проблема бідності також знаходить підвищену 

зацікавленість серед науковців та представників влади. Так, в рамках 

діяльності Програми розвитку ООН у Казахстані у 2004 р. групою 

міжнародних та національних експертів, спільно із представниками 

державних органів управління було проведено комплексне дослідження: 

"Бедность в Казахстане: причины и пути преодоления". Актуальними 

питаннями цього дослідження були: оцінка бідності населення, структура та 

чинники поширення бідності, особливості міської та сільської бідності 

Казахстану тощо.  

Держава надає соціальну підтримку малозабезпеченим верствам 

населення, які самі, через певні обставини, не можуть вийти із кола бідності. 

Із цією метою у 2002 році Законом РК "Про державну адресну соціальну 

допомогу" було введено адресну соціальну допомогу (далі – АСП), яка 

надається особам (сім'ям) із середньодушовим доходом, що не перевищує 
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межі бідності, встановленої в республіці у розмірі 40,0% від прожиткового 

мінімуму. Розмір АСП визначається як різниця між середньодушовим 

доходом і межею бідності із розрахунку на кожного члена сім'ї  [6]. 

АСП надається на всю сім'ю (домогосподарство), тобто групу осіб, що 

спільно мешкають, ведуть спільне господарство, об'єднують свої доходи, 

майно і спільно споживають певні види товарів і послуг, у тому числі житло і 

продукти харчування. При визначенні сукупного доходу враховуються доходи 

всіх членів сім'ї, у тому числі доходи старшого покоління (бабусь і дідусів), а 

також всі види отриманої соціальної допомоги, за винятком житлової та АСП, 

одноразової державної допомоги у зв'язку з народженням дитини, одноразової 

допомоги на поховання. Для призначення АСП слід подати мінімальний пакет 

документів – заява на отримання допомоги; відомості про склад сім'ї, 

отримані доходи членів сім'ї заявника і про наявність особистого підсобного 

господарства.  

Для запобігання утриманства разом із наданням матеріальної підтримки 

держава використовує активні форми соціальної допомоги: сприяння 

зайнятості (створення нових робочих місць, працевлаштування, організація 

оплачуваних громадських робіт, професійне навчання і перенавчання), 

розвиток приватного підприємництва і самозабезпечення (мікрокредитування, 

створення умов для адаптації працездатної частки бідного населення до вимог 

ринку). У такий спосіб держава дає можливість малозабезпеченим громадянам 

подолати межу бідності і не мати потреби у додатковій підтримці. Аналіз 

надання адресної соціальної допомоги показує, що кількість її отримувачів 

скорочується з кожним роком.  

З початку 2005 року в країні була впроваджена система обов'язкового 

соціального страхування, був прийнятий Трудовий кодекс РК, у якому був 

закріплений перехід до нової моделі трудових відносин, що заснований на 

збалансованості інтересів учасників трудових відносин й розвиткові 

соціального діалогу. 
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Стійкий економічний розвиток та активна політика сприяння зайнятості 

призвели до зростання економічної активності населення та зниженню рівня 

безробіття. У 2007 році різними формами зайнятості охоплені 7,4 млн. людей 

– проти 6,5 млн. Рівень безробіття знизився до 7,5-8%. Стабілізувалися 

трудові відносини й зросли доходи населення. Так, у 2003 році було 

проведено диференційоване підвищення розмірів пенсійних виплат, а останні 

роки приймаються додаткові заходи по забезпеченню збереження пенсійних 

накопичувань, підвищенню інвестиційного доходу та ефективності 

накопичувальної пенсійної системи. 

Перехід до багаторівневої системи соціального забезпечення має низку 

переваг. Перш за все, створюються додаткові рівні соціального захисту 

робітників формального сектора економіки. В результаті на сьогоднішній день 

значно підвищилися мінімальні соціальні стандарти. Прожитковий мінімум у 

2007 році,в порівнянні з 2006 роком збільшився у 2,3 рази. Рівень інфляції у 

Казахстані не можна назвати стабільним. Якщо порівнювати основні 

показники якості життя, за осанні 10 років, в середньому доходи казахів 

зросли у 5 разів; майже у 6 разів збільшилась середньомісячна заробітна 

плата; у 25 разів зросла мінімальна заробітна плата; розмір середньої пенсії 

збільшився у 4,6 рази; депозити фізичних осіб у банках та об'єм вкладів на 

одного мешканця зросли в 35 та 37 разів відповідно  

Зараз Казахстан знаходиться на стадії завершення економічних 

перетворень, орієнтованих на стійкий економічний зріст. 

У Республіці Білорусь чимало уваги приділяється багатоаспектності 

впливу бідності на різні сфери життя суспільства, проводиться аналіз 

ефективності діючої системи соціальної підтримки найбільш вразливих 

категорій населення за критерієм бідності; проводиться активна робота щодо 

пошуку ефективних заходів реформування системи охорони здоров'я, освіти 

та соціального захисту населення як шляхів подолання бідності; проводиться 

оцінка стану співробітництва державних та громадських структур у сфері 

подолання бідності; акцентується увага на необхідності та практичній 
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значимості регіоналізації проблеми бідності; проводяться розробки науково 

обґрунтованих підходів до формування інструментарію прогнозування 

бідності у регіональному розрізі тощо. Республіка Білорусь послідовно 

здійснює перехід від загальних пільг до надання адресної грошової допомоги. 

Таким чином можна зробити висновок, що на сьогодні моніторингові 

дослідження є дуже поширеними, вони дають змогу відстежувати тенденції 

розвитку бідності та нерівності та працювати над усуненням негативних 

наслідків. 

Наприкінці 80-х рр. ХХ ст., коли країни Східної Європи почали перехід 

від планової ринкової економіки, нерівність та бідність не були головними 

проблемами, що стояли перед урядами цих країн. Усі сподівалися, що 

незабаром економічне зростання відновиться і що цей відносно низький 

рівень бідності швидко стане ще нижче. Цього можна було очікувати з огляду 

на високий рівень освіти й мобільності робочої сили в регіоні. Але скорочення 

виробництва виявилося суттєвішим, аніж очікувалося, поновлення 

економічного зростання набагато повільнішими темпами, а загострення 

проблеми нерівності в багатьох країнах перевершило очікування. На жаль, 

падіння рівня виробництва і реального ВВП на душу населення 

супроводжувалося серйозним поглибленням нерівності за доходами в 

домогосподарствах у всьому регіоні. Нерівність посилилася внаслідок появи 

відкритого безробіття, збільшення нерівномірності розподілу доходів із 

нетрудових джерел. 

Незважаючи на спадщину соціалізму, проблеми соціальної нерівності в 

країнах Східної Європи є меншими порівняно з аналогічними проблемами у 

країнах СНД і Східної Азії, проте вони й досі залишаються гострими з огляду 

на політичні традиції регіону. Крім того, у багатьох країнах регіону існують 

райони зосередження бідності та нерівності, зокрема серед конкретних груп 

населення й у відсталих регіонах. У зв'язку з цим бідність вважається менш 

глибокою, оскільки рівень життя значної кількості людей не настільки суттєво 
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відхиляється від межі бідності, однак це пояснюється тим, що багато бідних 

мають роботу, але економічно залишаються досить уразливими. 

Частина країн цього регіону проводить детальні дослідження бідності та 

її профілю, а такі  країни як Чехія, Словаччина, Словенія перейшли до 

практики дослідження соціального виключення та виявлення найбільш 

вразливих груп населення, котрі потребують державної підтримки у першу 

чергу. Наявна система соціальної підтримки не здатна вирішити усіх проблем 

бідності та соціального виключення. 

У Польщi з 1990 р. впроваджена програма стабiлiзацiї відповідно до 

вимог МВФ включала лібералізацію цiноутворення, жорстку грошово-

кредитну полiтику з утриманням позитивних процентних ставок, вiдмову вiд 

бюджетних субсидiй для бiльшості товарiв, формування ринкових кредитно-

фінансових інститутів, зміцнення фiнансової дисциплiни та оголошення 

збиткових пiдприємств банкрутами, приватизацiю державних активiв та 

майна, стимулювання новоутворення приватної власностi, перебудову 

податкової системи на базi ПДВ, обмеження зовнiшньої конвертованостi 

злотого пiсля девальвацiї, зарплатні та пенсiй.  

Вжита у Польщі стратегія "шокової терапії" мала швидкий ефект у 

зменшенні інфляції, хоча і призвела до значних негативних соціальних 

наслідків – скорочення доходів населення, зростання безробіття тощо. 

Позитивні зміни у польській економіці сталися на межі 1993-1994 рр. 

завдяки виконанню програми дій уряду, запропонованої міністром фінансів 

нового уряду Польщі, першим віце-прем'єром Г.Колодком. Незважаючи на те, 

що програма була прийнята Сеймом лише у квітні 1994 р., деякі її заходи 

вживалися вже після формування уряду в жовтні 1993 р. Позитивний ефект 

програми полягає у тому, що вона вчасно заступила місце "шокової терапії" і 

вдало використала тенденції до макроекономічної стабілізації як підвалини 

економічного зростання.  

Програма, що отримала назву "Стратегія для Польщі", – це середньо- 

та довготермінові зобов'язання уряду щодо економічної політики. Вони 
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включають перелік основних інструментів та прогноз основних економічних 

індикаторів, що встановлюють послідовність, цілеспрямованість і прозорість 

економічної стратегії держави. У програмі економічним суб'єктам надається 

інформація про макроекономічне середовище їхнього функціонування, що є 

фундаментом для фірм у побудові їхніх економічних стратегій. Останні 

враховуватимуть заплановані зміни у податковому, митному законодавстві, 

державну інвестиційну політику та її пріоритети. Цим досягається однакова 

спрямованість стратегій фірм та держави, що значно посилює дієвість і 

ефективність останньої. Важливо, що програму було розраховано на період, 

що триває після закінчення повноважень діючого уряду, отже, в ній 

передбачено наступність економічної стратегії держави. 

У квітні 1996 р. прийнято "Пакет 2000" – стратегічні завдання та 

орієнтири, що розвивають ідеї "Стратегії для Польщі", розроблені з 

урахуванням сучасних умов. Якщо у "Стратегії для Польщі" головним 

стратегічним напрямом вважалося досягнення стійкого економічного 

зростання, то "Польщу 2000" вже спрямовано на проведення стабілізаційних 

заходів, скорочення дефіциту бюджету та інфляції. Отже, в останній програмі 

передбачено за допомогою швидких темпів економічного зростання 

перетворити народне господарство країни з нестабільної перехідної 

економічної системи у розвинену економіку. 

Польща тісно стикається з проблемами масового безробіття, бідності та 

суспільної маргіналізації. Бідність у Польщі є вищою, аніж у Чехії, 

Словаччині та Словенії, близькою до рівня Угорщини, але нижчою від рівня 

інших країн регіону. 

Зайнятість є інтегральним елементом соціально-економічної системи, а 

урядові програми оминають  вплив макроекономічної та регіональної 

політики  (інвестиційної політики, відсоткової ставки валютного курсу, 

житлового будівництва, імпорту безробіття тощо) на зростання (падіння) 

зайнятості. 
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Рівень безробіття в Польщі перевищив усі економічно та суспільно 

допустимі норми, що діють у цивілізованих країнах. Офіційний рівень 

безробіття був найвищий серед 30 країн ОЕСР (Організація економічного 

співробітництва і розвитку) та 13 країн, в яких відбувається ринкова 

трансформація; у 2,5 рази більшим, ніж середній показник у країнах ЄС. 

Рівень безробіття серед молоді перевищив 40% довготривалого безробіття – 

9% (у ЄС – 1,9%, у США – 0,7%). Приховане безробіття, особливо на селі, 

охопило 0,8 – 1,0 млн. осіб. За останні 14 років число осіб, які отримують 

трудові доходи, знизилося з 17, 2 млн. до 12,3 млн., тобто приблизно на 30%. 

Радикально зросло число людей, які існують не за рахунок зарплати (пенсії, 

соціальна допомога), - з 6,8 млн. до 10,7 млн., тобто на 57%. 5,1 млн. осіб 

працездатного віку не отримували доходів ні з трудової діяльності, ні з інших 

джерел, тобто були на утриманні родин, що значно знижувало їх рівень 

життя [8]. 

Найбільшим є зв’язок між бідністю та статусом зайнятості голови 

домогосподарства й інших членів. Середній ризик бідності для 

домогосподарств, очолюваних безробітними, становив 48%, тоді як ризик 

бідності в домогосподарствах, очолюваних зайнятими, становив 12%. Іншим 

важливим корелятором бідності є низький рівень освіти та велика кількість 

дітей та утриманців у родині (чотири та більше). Хоча Польща й має високі 

стандарти освіти, все ж існує відмінність у рівні освіти різних категорій 

населення. Зокрема, бідне населення та діти із сільської місцевості мають 

переважно базову та середню професійну освіту, а діти з міст отримують 

переважно академічну освіту. Окрім того існують проблеми забезпеченості 

шкіл у різних типах поселень, відмінності в отриманих освітніх послугах. 

У Польщі з 1 травня 2004 року набрав чинності закон про соціальні 

пільги та допомогу. Його основні принципи – по-перше, надання допомоги 

лише найнужденнішим, і, по-друге, заміна всіх натуральних допоміг 

грошовими. Є й інші зміни. До недавнього часу право на спеціальну допомогу 

мали всі багатодітні сім'ї, в яких було троє і більше дітей. Тепер вводиться 
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спеціальний критерій, за яким таку допомогу можна отримати лише у тому 

випадку, якщо дохід на кожного члена сім'ї складає, в перерахунку, менше 125 

доларів на місяць. Крім того, та сама допомога збільшується удвічі, якщо в 

сім'ї є дитина-інвалід і один з батьків не працює, а зайнятий лише доглядом за 

цією дитиною. Польща надає державну фінансову допомогу різним категоріям 

населення. Пенсіонери та студенти мають пільги на проїзд в громадському 

транспорті. Центри допомоги соціально незахищеним, як правило, 

створюються неурядовими організаціями, 1% від суми податку з доходів 

поляки кожного місяця можуть направляти на їхні рахунки. Власне, Польща – 

єдина країна, що за 8 років реформ спромоглася вийти на дореформений 

рівень. 

Угорщина – країна з низькою нерівністю доходів. У 1991 році зазнала 

суттєвого економічного спаду. Хоча макроекономічні показники покращилися 

в середині 90-х, те саме не відбулося відразу із споживанням та доходами 

населення. 

Словаччина порівняно з іншими країнами регіону характеризується 

низьким рівнем бідності (приблизно 3%), екстремальної бідності, проте 

глибокими вогнищами. Крім того, бідність супроводжується низьким рівнем 

розшарування населення за доходами. Зокрема, у 1996 році Словаччина мала 

значення коефіцієнту Джині 0,250, тоді як Данія – 0,227, Іспанія – 0,340, 

Греція – 0,351, Португалія – 0,368 [8]. 

Для Болгарії в останні роки характерний відчутний економічний 

прогрес. Починаючи з 1997 р. в країні було реалізовано ряд реформ. Ці заходи 

сприяли подоланню економічної кризи 1996-1997 рр. (у 1997 р. реальний ВВП 

знизився на 18%, а рівень інфляції складав 579% річних) і початку 

економічного зростання з 1998 року. У 1997 році рівень бідності сягав 36%, 

саме з того часу відбулося зниження рівня бідності та зростання рівня 

споживання населення.  Процес зниження пояснюється загальним 

економічним ростом, який супроводжувався збільшенням реального ВВП та 

зростанням заробітної плати, що вплинуло на збільшення споживання 
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населення. Другим сприятливим чинником є система соціального 

забезпечення країни, особливо пенсійна система, що захищає найбідніші 

верстви населення. Незважаючи на покращення добробуту в останні роки, 

більшість болгар не вважають ці зміни вражаючими. За даними обстежень 

домогосподарств, близько трьох четвертих населення вважають, що вони є 

бідними [9]. 

Зважаючи на успадкований від соціалістичної доби досвід соціального 

партнерства, уряди багатьох перехідних економік приділяють значну увагу 

поєднанню інтересів робітників і власників засобів виробництва. Крім уже 

згаданого розподілу серед працівників частини акцій приватизованих 

підприємств, розробляються програми участі робітників у результатах 

виробництва, створюються структури для ведення переговорів щодо умов 

праці та розвитку партнерської системи трудових відносин.  

Наприклад, польська економіка зорієнтована здебільшого на спрощення 

умов для альтернативної зайнятості та розвитку дрібного підприємництва. У 

Чехії, незважаючи на проголошення "шокової терапії", зберігається значна 

соціальна орієнтованість економіки, підтримуються висока зайнятість і 

мінімальна зарплатня, зберігається державний контроль над великими 

підприємствами. Завдання таких заходів та активної соціальної політики - 

"пом'якшення" інституційного шоку та запобігання розшаруванню інтересів у 

суспільстві. У такий спосіб можна утримати легітимність трансформаційної 

політики на високому рівні [10]. 

Таким чином, для підвищення конкурентоспроможності України серед 

країн-членів СНД, перетворення її на лідера в Східно-Європейському регіоні 

за соціально-економічними показниками і, як результат, для підвищення її 

авторитету та впливовості на процеси в регіоні, зусилля законодавчої та 

виконавчої влади повинні бути зосереджені на збереженні позитивних 

тенденцій у соціально-економічній сфері та створенні умов для подолання 

негативних факторів. З цією метою: 
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1. Необхідно створити та реалізувати державні цільові програми, 

спрямовані на виправлення критичної демографічної ситуації, що склалася в 

країні – розширення видів та збільшення кредитувань на демографічні цілі 

(надання пільгових кредитів молодим сім’ям з дітьми, кредитування 

пільгового молодіжного житлового будівництва, прискорення реалізації 

пенсійної реформи та підвищення її ефективності, посилення державних 

гарантій щодо забезпечення медичних заходів охорони материнства і 

дитинства тощо). Для подолання депопуляції та відтворення трудового 

потенціалу країни необхідно перейти від декларативного до реального 

виконання програм в галузі розвитку медицини, охорони здоров’я, 

обов’язкового медичного страхування населення, оздоровлення 

навколишнього середовища, покращення умов праці. Всі ці програми мають 

бути орієнтовані на зниження смертності та мінімізацію витрат процесу 

відтворення населення, а також формування нового ставлення до збереження 

й зміцнення здоров’я. 

2. Для підвищення рівня добробуту населення потрібно провести 

реформування системи оплати праці для забезпечення послідовного переходу 

до моделі економіки з високою вартістю робочої сили; розширення 

можливостей отримання населенням офіційних основних і додаткових 

доходів, зниження податкового тиску на фонд оплати праці на підприємствах 

усіх форм власності; зниження рівня диференціації заробітної плати й 

прибутків. Здійснення цих перетворень сприятиме стимулюванню 

відтворювальної та стимулюючої функцій заробітної плати та посиленню її 

зв’язку з кінцевим результатом праці. 

3. На ринку праці для пом’якшення гостроти існуючих проблем 

необхідні лібералізація законодавства про працю, підвищення якості та 

конкурентоспроможності робочої сили; подальша реструктуризація 

державних підприємств із залученням інвестицій для розвитку 

підприємництва у виробничій сфері на умовах забезпечення модернізації 

застарілих і створення нових високопродуктивних робочих місць; 
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вдосконалення інструментарію пільгового кредитування створення нових 

робочих місць; сприяння ефективним і доцільним переміщенням 

працездатного населення; удосконалення системи моніторингу ринку праці; 

підвищення якості робочої сили та професійно-кваліфікаційної 

збалансованості попиту та пропонування робочої сили; стимулювання 

економічної активності населення; посилення мотивації до легальної 

продуктивної зайнятості; стабілізації фінансового забезпечення політики 

зайнятості. 

4. Перехід від загальних пільг до надання адресної соціальної допомоги 

– це частка політики, що проводиться у більшості країн СНД стосовно 

соціального захисту своїх громадян. Це найголовніша альтернатива для 

України, оскільки країна знову зробила кроки назад у цьому питанні. 

Основними аргументами на користь адресності є принципи ефективності та 

рівності. Адресність є більш ефективною, оскільки спільний досвід країн СНД 

свідчить, що гроші частково витрачаються на тих, хто може й  не потребувати  

цього, а також не надається достатньо ресурсів тим, хто дійсно потребує 

допомоги. Адресна соціальна допомога являє собою інструмент, який 

дозволяє враховувати всі відмінності, які не охоплюють інші виплати. 

Необхідною умовою для запровадження позитивного світового досвіду 

щодо пом'якшення нерівності є врахування таких чинників як геополітичне 

положення, історичне минуле, специфіка національної економіки, а також – 

свідомість українців та їх національний менталітет. 
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2. ПРИКЛАДНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СИСТЕМНО-

КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ-ПРОГНОЗУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Структурно-динамічні характеристики: визначення єдиного 

критерію та формування системи показників-індикаторів соціальної 

нерівності в державі 

Слід зазначити, що соціально-економічний розвиток економіки України 

вже протягом вісімнадцяти останніх років не спрямовується в єдине поле 

поступу передових країн світу, що характеризується поступовою 

деструктивною зміною параметрів соціальної нерівності та усе глибшого 

поринання в «індустріальну епоху», а не переходом до постіндустріального 

етапу економічного зростання і формування соціально орієнтованої держави. 

Об’єктивним є визнати, що макроекономічна динаміка в державі не 

відповідає вимогам до ефективного ініціювання процесів із генерування 

факторів і умов забезпечення врівноваженості та згладжування 

функціональних характеристик, що обумовлене суспільним очікування. Це 

зумовлене неспроможністю державної системою регулювання економікою 

пом’якшати або усунути наслідків нарощення загроз соціальній безпеці та 

перманентного протікання деструктивних явищ і економічних, соціальних, 

технологічних та політичних криз в нашому «державному утворенні».  

Підкреслимо, що перехід від застосування планово-адміністративних 

механізмів провадження суспільних відносин до ринкових регуляторів призвів 

до деструктивних змін – реструктуризації соціально-економічної системи у 

напрямі випередження політичних характеристик і занедбання 

інструментарію реалізації політики соціальної рівності.  

На думку авторів, з огляду на порівняно низький життєвий рівень 

населення, відсутність сталої економічної політики в державі та збалансованої 

стратегії розвитку (при нарощенні техногенного навантаження та загостренні 
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екологічних ризиків, особливо у місцях зосередження найбільш прибуткових і 

експортноорієнтованих виробництв) необхідним є вивчення інформаційних 

аспектів руху якісних структурно-динамічних параметрів поведінки 

соціально-економічної системи держави.  

Зауважимо, що гостра необхідність світоглядно-методологічного та 

науково-практичного переосмислення сутності та змісту існуючої системи 

оцінювання соціальної нерівності та всебічна деталізація особливостей 

функціонування багатокомпонентної системи держави в умовах ресурсних 

обмежень та вагомості трансформуючого впливу різноспрямованих 

параметрів економічної динаміки на організаційну, комунікаційну та 

продуктову структури, конвергентні та виробничо-господарські процеси і 

зумовлюють надзвичайну актуальність даного дослідження. 

З огляду на зазначене автори пропонують для оцінювання соціальної 

нерівності використати структурно-динамічний підхід до формування системи 

показників у відповідності до нормалізованого в дослідженні єдиного 

критерію оцінювання-прогнозування. Як дозволяють констатувати результати 

дослідження: це санкціонує провадження процедур із визначення: 

А) складу та економічної сутності дієвого інструментарію для 

ініціювання процесів із соціального розвитку в державі; 

Б) об’єктів  докладання зусиль для вирівнювання соціальної нерівності. 

Для розробки та обґрунтування складу та ієрархії системи показників 

соціальної нерівності, вважаємо за доцільне визначати межі якісних зрушень у 

внутрішньому середовищі соціально-економічної системи, а також 

побудувати комплекс адаптивних моделей для обчислення агрегованого 

інтегрального показника-індикатора соціальної нерівності в держави. 

Слід зазначити, що вирішення проблем сформування об’єктивного 

інформаційно-методичного забезпечення й провадження аналітичних 

процедур по оцінюванню-прогнозуванню соціальної нерівності потребує: 

1) комплексного, багатоаспектного осмислення усталеної й 

використовуваної перманентно системи макроекономічних показників; 
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2) застосування комбінованих методів провадження порівняльного 

аналізу безрозмірними величинами.  

Відтак, для того, щоб визначити основні складові комплексу показників-

індикаторів, яку пропонується для провадження при здійсненні процедур 

оцінювання-прогнозування якісних параметрів розвитку соціальної системи 

держави, авторами пропонується визначити склад структурно-динамічних 

параметрів соціально-економічної системи. 

По-перше, виділимо й обґрунтуємо найбільш впливові регресори – 

тобто показники соціальної нерівності, що характеризують структурну якість 

функціонування складної соціально-економічної системи держави.  

На першому етапі виокремимо основні факторні та ресурсні 

потенціали зі складу усієї сукупності макроекономічних показників. Це 

дозволить здійснити формалізацію, інкорпорацію та опис параметрів 

соціальної нерівності. Систематизація статистичних даних, узагальнення 

результатів обчислень (табл. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3) дозволило згрупували основні 

показники рівня життя за регіональними економічними системами (РЕС) за 

належністю до потенціально-факторних ознак у відповідності до:  

1) зазначеної природи соціальної нерівності; 

2)  сукупних властивостей й ознак РЕС; 

3) існуючих в межах РЕС цільових підсистем і цільових 

функціоналів.  

При цьому, застосування експертно-логічного методу при розрахунках 

наявності та вагомості впливу зазначених параметрів на різні складові 

соціальної системи убезпечило об’єктивність процедур щодо отримання 

кількісних оцінок впливу. Наприклад, для оцінки рівня життя в регіонах за 

п’ятьма значеннями усталених та визнаних в СНР макроекономічних 

показників: 

1) доходами; 

2)  масштабами змін заробітної плати населення; 

3) витратами і ресурсами домогосподарств; 
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4) споживанням продуктів харчування; 

5) можливістю отримати/купити кількість м2 житлової площі для 

покращення власних житлових умов. 

Таблиця 2.1.1 

Середньомісячні показники заробітної плати та наявного доходу у 

цінах 2009 року, грн. 

РЕС та регіони 

держави 

Заробітна плата за регіонами 
Наявний доход 

населення на одну особу 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2007 2008 

Україна 1229 1522 1761 1960 2093 1906 996 1096 1201 

Автономна 

республіка Крим 
1132 1365 1597 1770 1865 1707 847 918 1031 

Вінницька 918 1138 1356 1492 1627 1511 920 994 1068 

Волинська 823 1082 1291 1470 1599 1427 801 889 954 

Дніпропетровська 1429 1811 1886 2111 2174 1963 1160 1191 1349 

Донецька 1476 1782 1987 2227 2335 2116 1094 1220 1372 

Житомирська 877 1097 1311 1499 1627 1493 846 930 1044 

Закарпатська 938 1167 1402 1583 1684 1562 705 775 865 

Запорізька 1384 1586 1824 2023 2100 1843 1087 1211 1325 

Івано-Франківська 986 1259 1527 1712 1788 1627 778 891 998 

Київська 1235 1502 1755 1976 2146 1987 973 1099 1195 

Кіровоградська 899 1120 1348 1529 1655 1537 833 915 1007 

Луганська 1298 1565 1711 1920 2050 1873 956 1025 1131 

Львівська 1028 1293 1564 1717 1820 1667 937 1044 1129 

Миколаївська 1178 1391 1637 1744 1879 1806 956 1045 1110 

Одеська 1172 1461 1671 1779 1893 1787 933 1010 1051 

Полтавська 1215 1447 1650 1804 1925 1733 1058 1154 1232 

Рівненська 1030 1264 1495 1644 1765 1614 822 917 987 

Сумська 1003 1254 1430 1593 1706 1593 941 1037 1152 

Тернопільська 806 1060 1267 1368 1522 1412 804 913 967 

Харківська 1207 1478 1683 1815 1946 1804 1032 1126 1205 

Херсонська 923 1172 1373 1476 1594 1482 844 929 993 

Хмельницька 862 1107 1355 1516 1656 1521 906 990 1074 

Черкаська 977 1210 1447 1574 1691 1532 869 969 1035 

Чернівецька 912 1154 1394 1525 1625 1523 787 862 941 

Чернігівська 896 1121 1318 1474 1588 1465 928 1001 1099 

Київ 2049 2519 3036 3337 3563 3161 1707 1985 2212 

Севастополь 1252 1538 1724 1889 2000 1882 914 971 1066 

 

За даними таблиці можна констатувати наступне: кризові явища в 

державі вплинули на показники: заробітної плати – і вона у 2009 році стала 

нижчою, ніж у 2007 році. Найвища середньомісячна заробітна плата в Україні 

впродовж останніх шести років зберігається у Києві. Вона перевищує середню 

по Україні приблизно у 2,5 разів. Другий по величині показник – наявним є у 
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Донецькій області. У Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Луганській 

областях та Севастополі заробітна плата незначним чином перевищує 

середній показник по Україні, хоча у 2009 році у Запоріжжі він знизився. У 

Волинській, Житомирській, Тернопільській і Чернігівській областях 

показники середньомісячної заробітної плати найнижчі.  

Незначним чином перевищують значення показників у Вінницькій, 

Закарпатській, Кіровоградській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, 

Чернігівській областях. А в загалом можна сказати про те, що лише у семи 

областях та містах із двадцяти семи показник вищий середнього рівня по 

країні. Що свідчить про асиметричний розподіл заробітних плат по регіонах. 

Що стосується аналізу наявних доходів на душу населення, то найнижчі 

значення його – у Закарпатській області, а найвищі – у Києві. Загалом, серед 

27 РЕС, тобто значеннях показників – лише 6 перевищують середній рівень по 

Україні (крім м. Києва, ще у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, 

Полтавській і Харківській областях). 

Це дозволило здійснити в межах дослідження розподілу доходів 

населення за використання показника чисельність наявного населення в 

державі (табл. 2.1.2 та рис. 2.1.1) визначення вагомості базового регресора в 

межах функціонування загальної соціально-економічної системи держави 

(табл. 2.1.3). 

Таблиця 2.1.2 

Чисельність наявного населення на початок 2009 року 

РЕС та регіони держави 
Чисельність 

населення, тис. осіб 
РЕС 

Чисельність 

населення, тис. осіб 

Україна 46372,7 Миколаївська 1203,6 

Автономна республіка Крим 1971,1 Одеська 2394,7 

Вінницька 1672,2 Полтавська 1524,9 

Волинська 1036,4 Рівненська 1152 

Дніпропетровська 3398,4 Сумська 1196,8 

Донецька 4538,9 Тернопільська 1098,6 

Житомирська 1305,5 Харківська 2795,9 

Закарпатська 1242,6 Херсонська 1107,5 

Запорізька 1832,9 Хмельницька 1350,3 

Івано-Франківська 1382,6 Черкаська 1315,5 

Київська 1737,3 Чернівецька 904,5 

Кіровоградська 1039,7 Чернігівська 1135,9 

Луганська 2355,4 Київ 2740,2 

Львівська 2559,8 Севастополь 379,5 
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Диференціюємо доходи наступним чином: 

Таблиця 2.1.3 

Диференціація наявних доходів на кінець 2008 року 

Наявні середньомісячні 

доходи населення на одну 

особу, грн. 

РЕС, області та міста 
Частка населення РЕС в 

Україні в цілому 

до 900 Закарпатська 0,027 

900-950 Чернівецька 0,020 

950-1000 

Волинська,  

Тернопільська,  

Рівненська,  

Херсонська, Івано-

Франківська 

0,125 

1000-1050 

Кіровоградська, 

Автономна республіка 

Крим,  

Черкаська, 

Житомирська 

0,121 

1050-1100 

Одеська,  

Севастополь, 

Вінницька,  

Хмельницька, 

Чернігівська 

0,149 

1100-1150 

Миколаївська,  

Львівська, 

Луганська 

0,132 

1150-1200 
Сумська,  

Київська 
0,063 

1200-1250 
Харківська,  

Полтавська 
0,093 

1250-1300 - 0,000 

1300-1350 
Запорізька, 

Дніпропетровська 
0,113 

1350-1400 Донецька 0,098 

більше 1400 Київ 0,059 
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Рис. 2.1.1. Межі обсягів наявного доходу населення на одну особу на 

кінець 2008 року та частка населення, що їх отримує 

 

Діаграма засвідчує, що найбільша кількість населення (0,149 частина від 

усього населення, що складає 6932,6 тис. осіб) отримує середньомісячних 

доходів у межах 1050-1100 грн. Це населення: Одеської, Вінницької, 

Хмельницької, Чернігівської областей та міста Севастополя.  

Ненабагато менші значення показника доходу (0,132 частина від усього 

населення, що складає 6118,8 тис. осіб) у межах 1100-1150 грн. Це населення, 

зокрема: Миколаївської, Львівської, та Луганської областей. Загалом 

зазначимо, що 63,7% або 29541,5 тис. осіб населення мають наявні 

середньомісячні доходи нижчі за середні по країні. 

Наступним критерієм оцінювання соціальної нерівності в державі й, 

відповідно, життєвого рівня населення України – нами визнано параметри 

витрат і ресурси домогосподарств (табл. 2.1.4).  
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Таблиця 2.1.4 

Частка населення із середньодушовими грошовими доходами на 

місяць нижче прожиткового мінімуму 

РЕС та регіони  

Частка населення із середньодушовими 

грошовими доходами на місяць нижче 

прожиткового мінімуму 

 2004 2006 2007 2008 

Україна 73,8 64,0 59,4 39,8 

Автономна республіка Крим 84,0 72,5 53,6 40,0 

Вінницька 74,6 59,6 55,3 47,4 

Волинська 89,4 82,0 83,0 72,2 

Дніпропетровська 69,5 58,0 53,7 31,7 

Донецька 64,7 59,1 55,9 22,9 

Житомирська 75,3 69,6 65,8 47,7 

Закарпатська 88,9 81,1 68,2 48,1 

Запорізька 74,0 62,4 58,4 33,8 

Івано-Франківська 85,4 70,3 63,5 55,1 

Київська 73,2 71,1 67,7 39,7 

Кіровоградська 78,2 74,7 62,9 57,4 

Луганська 77,0 63,9 68,6 36,5 

Львівська 76,9 67,0 66,2 44,0 

Миколаївська 66,2 52,6 52,1 40,1 

Одеська 80,4 66,5 62,1 41,9 

Полтавська 75,9 64,8 64,6 42,1 

Рівненська 91,1 86,2 69,6 55,8 

Сумська 82,6 72,7 64,4 49,0 

Тернопільська 82,5 78,1 70,9 61,5 

Харківська 72,0 59,5 56,9 31,8 

Херсонська 74,1 64,7 67,6 42,5 

Хмельницька 79,8 70,4 63,9 51,6 

Черкаська 66,2 59,4 55,0 36,5 

Чернівецька 76,1 67,1 62,2 49,4 

Чернігівська 79,5 71,8 62,8 42,5 

Київ 43,7 29,4 29,4 16,9 

Севастополь 39,0 30,0 10,6 17,6 

З огляду на приведені в табл. 2.1.4 дані можна констатувати: 

1)  з 2004 по 2008 роки значно зменшився відсоток людей, доходи яких є 

нижчими за прожитковий мінімум; 

2)  у окремих регіонах, зокрема у м. Києві, цей показник знизився більш 

ніж у 2 рази і був у 2008 році найнижчим в Україні, як і в Севастополі; 

3)  у Донецькій області частка таких людей зменшилася майже у 3 рази і 

становить 22,9%; 
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4)  найвищий показник у Волинській області: 72,2%. Ще в одній області 

цей показник досить високий: у Тернопільській області 61,5%; 

5)  у Хмельницькій, Івано-Франківській, Кіровоградській та Рівненській 

областях частка людей, що мають доходи нижче прожиткового мінімуму, 

перевищує 50%.  

Дослідження значень валового регіонального продукту (ВРП) на одну 

особу (табл.. 2.1.5.) засвідчує наступне: надзвичайно продуктивні регіональні 

економічні системи (Київ, Київська обл., а також області: Дніпропетровська, 

Донецька, Запорізька тощо) забезпечують достатньо високий рівень ВРП на 

душу населення (навіть в м.Київ – майже 10 000 дол.). 

Таблиця 2.1.5 

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу у цінах 2009 р. 

Україна 

Валовий регіональний продукт, грн. 

2004 2005 2006 2007 2008 

15147 17696 19677 22486 23754 

Автономна республіка 

Крим 
10325 12082 13589 15344 16108 

Вінницька 9916 11371 12526 13290 13979 

Волинська 9528 11505 12354 14091 14302 

Дніпропетровська 18442 23621 25231 30281 35834 

Донецька 20137 23141 25990 29307 30166 

Житомирська 8881 10125 10968 12312 13381 

Закарпатська 8303 9433 5775 12264 12316 

Запорізька 16698 19697 22348 26151 26926 

Івано-Франківська 10131 12127 13493 14590 14997 

Київська 13876 16068 18108 21814 23867 

Кіровоградська 10115 11479 12708 13852 15664 

Луганська 13006 15808 16888 19775 21254 

Львівська 10608 12072 14154 15838 16112 

Миколаївська 13392 14585 16741 17742 18747 

Одеська 14548 16399 17952 20064 22760 

Полтавська 19188 22093 24599 26845 26050 

Рівненська 9802 11565 13001 14068 14160 

Сумська 10626 12284 13096 14872 15788 

Тернопільська 7306 8824 10141 10898 11228 

Харківська 15233 17578 19621 22702 24680 

Херсонська 9306 10709 11577 11786 13843 

Хмельницька 9356 10926 12015 13205 13829 

Черкаська 10192 12596 14044 14991 16899 

Чернівецька 7425 8650 9617 10693 11325 

Чернігівська 10567 12057 12873 14628 15314 

Київ 49004 55181 61821 72256 71385 

Севастополь 12322 14277 17287 18807 19230 
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Рис. 2.1.2. Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну 

особу в порядку зростання. Виділено червоним – узагальнений показник 

по Україні 

 

Щоб дослідити можливості поліпшення житлових умов населення, 

автори вважали за доцільне розглянути  доступність житла: а саме – 

можливість отримати/купити за заробітню плату кількість м2 житла (див. 

табл. 2.1.6). 

З огляду на приведені у табл. 2.1.6 дані, можна систематизувати 

обчислення у табл. 7, за якою визначити групування РЕС за значеннями 

відповідного показника-індикатора соціальної нерівності.  

Проте, зауважимо, що хоча й доходи в місті Київ та у місті Севастополі 

є найвищими по Україні – однак, купівельна спроможність населення цих міст 

на житло – є однією з найнижчих в державі (тобто існує можливість у 

населення купити лише 0,4 м2 житлової площі в місяць). 
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Таблиця 2.1.6 

Купівельна спроможність населення по житлу за місячну 

зарплатню 

Україна 

Купівельна спроможність житла за 

місячну зарплатню, м2/міс 

2004 2005 2006 2007 

0,509 0,524 0,483 0,456 

Автономна республіка Крим 0,641 0,458 0,500 0,429 

Вінницька 0,536 0,442 0,467 0,452 

Волинська 0,427 0,449 0,422 0,403 

Дніпропетровська 0,604 0,607 0,602 0,566 

Донецька 0,718 0,716 0,720 0,576 

Житомирська 0,952 0,910 0,702 0,596 

Закарпатська 0,740 0,768 0,504 0,492 

Запорізька 0,885 0,743 0,624 0,547 

Івано-Франківська 0,658 0,697 0,681 0,663 

Київська 0,593 0,591 0,431 0,362 

Кіровоградська 0,910 0,911 0,647 0,778 

Луганська 1,201 1,119 0,879 0,852 

Львівська 0,631 0,714 0,490 0,613 

Миколаївська 0,661 0,888 0,948 0,789 

Одеська 0,442 0,368 0,400 0,397 

Полтавська 0,685 0,647 0,556 0,514 

Рівненська 0,599 0,412 0,585 0,569 

Сумська 0,649 0,641 0,729 0,718 

Тернопільська 0,405 0,450 0,389 0,444 

Харківська 0,530 0,426 0,469 0,446 

Херсонська 0,700 0,755 0,645 0,676 

Хмельницька 0,440 0,588 0,552 0,512 

Черкаська 0,578 0,814 0,615 0,508 

Чернівецька 0,694 0,766 0,671 0,582 

Чернігівська 0,578 0,598 0,403 0,497 

Київ 0,331 0,416 0,405 0,362 

Севастополь 0,570 0,462 0,532 0,377 
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Таблиця 2.1.7 

Розподіл РЕС, областей та міст України за купівельною 

спроможністю житла населенням у 2009 році 

Купівельна спроможність житла за 

місячну зарплатню, м2/міс 
Області та міста 

до 0,4 

Київська, 

Київ, 

Севастополь, 

Одеська 

0,4-0,5 

Волинська,  

Автономна республіка Крим, 

Тернопільська,  

Харківська, 

Вінницька,  

Закарпатська, 

Чернігівська,  

Україна 

0,5-0,6 

Черкаська,  

Хмельницька, 

Полтавська,  

Запорізька, 

Дніпропетровська, 

Рівненська,  

Донецька, 

Чернівецька,  

Житомирська 

0,6-0,7 

Львівська,  

Херсонська, 

Івано-Франківська 

0,7-0,8 

Сумська,  

Кіровоградська, 

Миколаївська 

Більше 0,8 Луганська 
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Доцільно зазначити, що для формування системи показників 

оцінювання-прогнозування якісних структурно-динамічних змін 

функціонування соціально-економічної системи необхідно:  

а) охарактеризувати пріоритети розвитку соціально-економічної 

системи, за якими здійснити добір потенціально-факторних ознак;  

б) із всієї сукупності параметрів соціально-економічної нерівності 

визначити найбільш вагомі реверсори за впливовістю;  

в) обґрунтувати послідовність провадження процедур; 

г) розробити алгоритми розрахунку інтегральних та агрегованих 

показників-індикаторів соціальної нерівності; 

д) встановити порогові межі змін показників-індикаторів.  

Відтак, за результатами систематизації аналітичної бази даних та її 

адаптації до визнаних авторами вище вимог до провадження процедур із 

оцінювання-прогнозування соціальної нерівності пропонуємо до 

використання комплексні засоби провадження економетричних процедур, які, 

вважаємо, слід провадити за дев’ятьма етапами, що собою репрезентують 

потенціально-факторний цикл аналізу показників-індикаторів різної природи 

(фінансово-факторної, потенційно-функціональної та загально-

параметричної): 

1) Середньомісячна заробітна плата, грн. (у цінах 2009 року)  

2) Наявний доход населення на одну особу за рік, грн. (у цінах 2009 

року)  

3) Частка населення із середньодушовими грошовими доходами на 

місяць нижче прожиткового мінімуму, %  

4) Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, грн. (у 

цінах 2009 року)  

5) Купівельна спроможність житла за місячну зарплатню, м2/міс 
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2.2. Прогнозування параметрів соціальної нерівності на засадах 

використання адаптивної системи показників-індикаторів 

Для формалізації системи показників-індикаторів соціальної нерівності 

пропонується алгоритм потенційно-факторної природи, що дозволяє 

використовувати абсолютні макроекономічні показники для обґрунтування 

єдиного критеріального значення. Так, процедура складається із наступного: 

1) Визначення системи базових макроекономічних показників 

(Середньомісячна заробітна плата, грн. (у цінах 2009 року); Наявний доход 

населення на одну особу за рік, грн. (у цінах 2009 року); Частка населення із 

середньодушовими грошовими доходами на місяць нижче прожиткового 

мінімуму, %; Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, грн. 

(у цінах 2009 року); Купівельна спроможність житла за місячну зарплатню, 

м2/міс); 

2) Переведення абсолютних показників у відносні; 

3) Формалізація модельних вирішень для обчислення інтегральних 

показників за усіма п’ятьма значеннями; 

4) Розрахунок агрегованого показника-індикатора соціальної нерівності 

на основі сукупності інтегральних показників-індикаторів соціальної 

нерівності з урахуванням порогових меж змін структурно-динамічних 

модельних вирішень; 

5) Інкорпорація прогнозної моделі за алгоритмом замкненої природи за 

використання структурно-динамічного комплексу – СНЧВК-структура 

соціальної нерівності в державі за принципом регіоналізації розвитку РЕС; 

6) Побудова прогнозу соціальної нерівності за РЕС; 

7) Визначення політики згладження соціальної нерівності та об’єктів 

докладання зусиль для забезпечення достатності темпів соціально-

економічного прискорення. 

У відповідності до визначеного вище алгоритму побудови варіативних 

компонент СНЧВК-структур, у табл. 2.2.8, 2.2.9 та 2.2.10 приводимо 
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формалізований комплекс модельних вирішень згрупованих за фінанси-

факторною, потенційно-функціональною ознаками та загально-

параметричною характеристикою. Їх експериментальна перевірка до зволила 

здійснити об’єктивні  розрахунки порогових меж змін пропонованої до 

використання системи інтегральних показників-індикаторів соціальної 

нерівності в державі. 

Таблиця 2.2.8 

Моделі оцінювання-прогнозування параметрів соціальної 

нерівності в державі за фінансово-факторними ознаками 

РЕС та регіони 

в державі 
Середньомісячна заробітна плата, 

грн. (у цінах 2009 року) 

Наявний доход населення на 

одну особу за рік, грн. (у цінах 

2009 року) 

Україна exp( 192,458 0,100 )y t  exp( 137,632 0,073 )y t  

Автономна 

республіка 

Крим 

exp( 185,152 0,096 )y t  exp( 139,908 0,074 )y t  

Вінницька exp( 201,330 0,104 )y t  exp( 124,539 0,067 )y t  

Волинська exp( 233,072 0,120 )y t  exp( 139,025 0,074 )y t  

Дніпро-

петровська 

exp( 152,989 0,080 )y t  exp( 110,956 0,060 )y t  

Донецька exp( 171,114 0,089 )y t  exp( 152,449 0,081 )y t  

Житомирська exp( 218,805 0,113 )y t  exp( 157,847 0,083 )y t  

Закарпатська exp( 209,671 0,108 )y t  exp( 144,975 0,077 )y t  

Запорізька exp( 167,509 0,087 )y t  exp( 130,548 0,072 )y t  

Івано-

Франківська 

exp( 216,292 0,111 )y t  exp( 160,470 0,084 )y t  

Київська exp( 196,835 0,102 )y t  exp( 149,923 0,079 )y t  

Кіровоградська exp( 215,584 0,111 )y t  exp( 143,467 0,076 )y t  

Луганська exp( 166,444 0,087 )y t  exp( 129,765 0,069 )y t  

Львівська exp( 205,888 0,106 )y t  exp( 131,589 0,070 )y t  

Миколаївська exp( 166,371 0,087 )y t  exp( 114,145 0,062 )y t  

Одеська exp( 168,501 0,088 )y t  exp( 93,748 0,051 )y t  

Полтавська exp( 171,527 0,089 )y t  exp( 118,700 0,064 )y t  

Рівненська exp( 194,898 0,101 )y t  exp( 135,318 0,072 )y t  

Сумська exp( 187,148 0,097 )y t  exp( 145,366 0,077 )y t  

Тернопільська exp( 213,894 0,110 )y t  exp( 146,618 0,078 )y t  

Харківська exp( 170,628 0,089 )y t  exp( 119,550 0,064 )y t  

Херсонська exp( 190,498 0,098 )y t  exp( 126,200 0,067 )y t  

Хмельницька exp( 227,444 0,117 )y t  exp( 137,238 0,073 )y t  

Черкаська exp( 198,749 0,103 )y t  exp( 131,574 0,070 )y t  

Чернівецька exp( 203,720 0,105 )y t  exp( 129,917 0,069 )y t  

Чернігівська exp( 202,773 0,105 )y t  exp( 132,458 0,071 )y t  
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Київ exp( 204,333 0,106 )y t  exp( 175,028 0,092 )y t  

Севастополь exp( 166,998 0,087 )y t  exp( 116,294 0,063 )y t  

Таблиця 2.2.9 

Моделі оцінювання-прогнозування параметрів соціальної 

нерівності в державі за потенційно-функціональною ознакою  

РЕС та регіони 

держави 

Частка населення із 

середньодушовими грошовими 

доходами на місяць нижче 

прожиткового мінімуму, % 

Валовий регіональний 

продукт у розрахунку на одну 

особу, грн. (у цінах 2009 року) 

Україна exp(214,358 0,105 )y t  exp( 167,419 0,088 )y t  

Автономна 

республіка 

Крим 

exp(206,392 0,101 )y t  exp( 127,689 0,068 )y t  

Вінницька exp(224,782 0,110 )y t  exp( 127,689 0,068 )y t  

Волинська exp(259,693 0,127 )y t  exp( 155,949 0,082 )y t  

Дніпро-

петровська 

exp(169,373 0,082 )y t  exp( 214,612 0,112 )y t  

Донецька exp(190,417 0,093 )y t  exp( 156,997 0,083 )y t  

Житомирська exp(244,507 0,120 )y t  exp( 149,653 0,079 )y t  

Закарпатська exp(234,017 0,114 )y t  exp( 146,506 0,078 )y t  

Запорізька exp(187,100 0,091 )y t  exp( 185,833 0,097 )y t  

Івано-

Франківська 

exp(240,438 0,117 )y t  exp( 147,848 0,078 )y t  

Київська exp(220,343 0,108 )y t  exp( 194,215 0,102 )y t  

Кіровоградська exp(241,227 0,118 )y t  exp( 152,709 0,081 )y t  

Луганська exp(186,050 0,091 )y t  exp( 174,201 0,092 )y t  

Львівська exp(228,899 0,112 )y t  exp( 165,503 0,087 )y t  

Миколаївська exp(186,571 0,091 )y t  exp( 127,279 0,068 )y t  

Одеська exp(187,472 0,091 )y t  exp( 154,257 0,082 )y t  

Полтавська exp(191,447 0,093 )y t  exp( 128,522 0,069 )y t  

Рівненська exp(217,425 0,106 )y t  exp( 143,314 0,076 )y t  

Сумська exp(208,741 0,102 )y t  exp( 144,332 0,077 )y t  

Тернопільська exp(238,311 0,116 )y t  exp( 159,354 0,084 )y t  

Харківська exp(189,944 0,093 )y t  exp( 173,871 0,092 )y t  

Херсонська exp(211,630 0,103 )y t  exp( 129,179 0,069 )y t  

Хмельницька exp(253,886 0,124 )y t  exp( 145,891 0,077 )y t  

Черкаська exp(220,791 0,108 )y t  exp( 171,621 0,090 )y t  

Чернівецька exp(226,850 0,111 )y t  exp( 154,345 0,081 )y t  

Чернігівська exp(225,963 0,110 )y t  exp( 140,000 0,074 )y t  

Київ exp(226,878 0,111 )y t  exp( 157,196 0,084 )y t  

Севастополь exp(185,506 0,091 )y t  exp( 169,955 0,089 )y t  
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Таблиця 2.2.10 

Моделі оцінювання-прогнозування параметрів соціальної нерівності в 

державі за загально-параметричною характеристикою 

РЕС та регіони держави 
Купівельна спроможність житла за 

місячну зарплатню, м2/міс 

Україна exp( 214,505 0,067 )y t  

Автономна республіка Крим exp( 206,239 0,065 )y t  

Вінницька exp( 225,560 0,071 )y t  

Волинська exp( 261,272 0,082 )y t  

Дніпропетровська exp( 167,873 0,051 )y t  

Донецька exp( 189,870 0,059 )y t  

Житомирська exp( 245,725 0,078 )y t  

Закарпатська exp( 234,951 0,074 )y t  

Запорізька exp( 185,596 0,058 )y t  

Івано-Франківська exp( 240,867 0,076 )y t  

Київська exp( 221,249 0,070 )y t  

Кіровоградська exp( 241,979 0,077 )y t  

Луганська exp( 184,673 0,058 )y t  

Львівська exp( 229,291 0,072 )y t  

Миколаївська exp( 185,754 0,058 )y t  

Одеська exp( 187,155 0,058 )y t  

Полтавська exp( 190,396 0,059 )y t  

Рівненська exp( 217,181 0,068 )y t  

Сумська exp( 208,359 0,065 )y t  

Тернопільська exp( 239,644 0,075 )y t  

Харківська exp( 189,682 0,059 )y t  

Херсонська exp( 211,574 0,066 )y t  

Хмельницька exp( 255,714 0,081 )y t  

Черкаська exp( 221,126 0,069 )y t  

Чернівецька exp( 227,445 0,071 )y t  

Чернігівська exp( 226,671 0,071 )y t  

Київ exp( 228,260 0,072 )y t  

Севастополь exp( 185,993 0,058 )y t  

 

Приведені в таблиця дані дозволили розрахувати межі параметричних 

змін інтегральних показників-індикаторів окремо для кожного періоду – як 

для ретроспективного (табл. 2.2.11 – 2.2.13), так і для прогнозного (табл. 

2.2.14 – 2.2.16). 
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Таблиця 2.2.11 

Нормовані значення базових фінансово-факторних вимірів для 

обчислення соціальної нерівності в Україні у ретроспективному періоді 

 Середньомісячна заробітна плата 
Наявний доход 

населення на одну особу 

 2005 2007 2009 2005 2007 2009 

Україна 0,316 0,301 0,282 0,291 0,249 0,253 

Автономна 

республіка Крим 
0,209 0,204 0,169 0,141 0,123 0,113 

Вінницька 0,053 0,063 0,057 0,214 0,151 0,184 

Волинська 0,015 0,052 0,009 0,096 0,066 0,059 

Дніпропетровська 0,515 0,377 0,315 0,454 0,359 0,323 

Донецька 0,495 0,436 0,403 0,389 0,377 0,363 

Житомирська 0,026 0,066 0,046 0,140 0,133 0,150 

Закарпатська 0,074 0,109 0,086 0,000 0,000 0,000 

Запорізька 0,360 0,332 0,246 0,381 0,342 0,285 

Івано-

Франківська 
0,136 0,175 0,123 0,072 0,099 0,076 

Київська 0,303 0,309 0,329 0,268 0,245 0,280 

Кіровоградська 0,041 0,082 0,071 0,128 0,106 0,128 

Луганська 0,346 0,280 0,264 0,250 0,197 0,201 

Львівська 0,160 0,177 0,146 0,232 0,196 0,196 

Миколаївська 0,227 0,191 0,225 0,251 0,182 0,238 

Одеська 0,275 0,209 0,214 0,227 0,138 0,163 

Полтавська 0,265 0,221 0,184 0,352 0,273 0,266 

Рівненська 0,140 0,140 0,115 0,116 0,090 0,093 

Сумська 0,133 0,114 0,103 0,235 0,213 0,241 

Тернопільська 0,000 0,000 0,000 0,098 0,076 0,116 

Харківська 0,287 0,227 0,224 0,326 0,252 0,277 

Херсонська 0,076 0,055 0,040 0,138 0,095 0,116 

Хмельницька 0,032 0,075 0,062 0,200 0,155 0,180 

Черкаська 0,103 0,105 0,069 0,164 0,127 0,124 

Чернівецька 0,065 0,080 0,063 0,081 0,056 0,069 

Чернігівська 0,042 0,054 0,030 0,222 0,174 0,193 

Київ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Севастополь 0,328 0,265 0,269 0,208 0,149 0,168 
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Таблиця 2.2.12 

Нормовані значення базових показників, згрупованих за 

потенційно-функціональними вимірами для обчислення соціальної 

нерівності в Україні у ретроспективному періоді 

 

Частка населення із 

середньодушовими грошовими 

доходами на місяць нижче 

прожиткового мінімуму 

Валовий регіональний 

продукт у розрахунку на 

одну особу 

 2005 2007 2009 2005 2007 2009 

Україна 0,391 0,586 0,590 0,194 0,192 0,212 

Автономна 

республіка Крим 
0,241 0,582 0,580 0,074 0,076 0,082 

Вінницька 0,468 0,448 0,486 0,058 0,042 0,048 

Волинська 0,074 0,000 0,000 0,061 0,055 0,044 

Дніпропетровська 0,496 0,732 0,710 0,322 0,318 0,414 

Донецька 0,477 0,892 0,886 0,311 0,302 0,320 

Житомирська 0,292 0,443 0,467 0,032 0,026 0,035 

Закарпатська 0,090 0,436 0,452 0,017 0,026 0,019 

Запорізька 0,419 0,694 0,657 0,237 0,251 0,250 

Івано-

Франківська 
0,280 0,309 0,289 0,075 0,063 0,061 

Київська 0,266 0,588 0,615 0,159 0,181 0,221 

Кіровоградська 0,202 0,268 0,304 0,061 0,051 0,078 

Луганська 0,393 0,646 0,652 0,154 0,148 0,170 

Львівська 0,338 0,510 0,513 0,074 0,084 0,082 

Миколаївська 0,592 0,580 0,629 0,128 0,115 0,144 

Одеська 0,347 0,548 0,576 0,167 0,152 0,209 

Полтавська 0,377 0,544 0,539 0,289 0,262 0,246 

Рівненська 0,000 0,297 0,309 0,063 0,055 0,048 

Сумська 0,238 0,420 0,447 0,078 0,068 0,082 

Тернопільська 0,143 0,193 0,261 0,004 0,003 0,000 

Харківська 0,470 0,731 0,747 0,192 0,195 0,235 

Херсонська 0,379 0,537 0,565 0,044 0,018 0,046 

Хмельницька 0,278 0,373 0,404 0,049 0,041 0,043 

Черкаська 0,472 0,646 0,650 0,085 0,070 0,092 

Чернівецька 0,336 0,412 0,439 0,000 0,000 0,004 

Чернігівська 0,254 0,537 0,557 0,073 0,064 0,070 

Київ 1,000 1,000 0,997 1,000 1,000 1,000 

Севастополь 0,989 0,987 1,000 0,121 0,132 0,145 
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Таблиця 2.2.13 

Нормовані значення базових загально-параметричних вимірів 

інтегрального показника для обчислення соціальної нерівності в Україні 

у ретроспективному періоді 

 
Купівельна спроможність житла за місячну 

зарплатню 

 2005 2007 2009 

Україна 0,208 0,191 0,212 

Автономна республіка Крим 0,120 0,136 0,165 

Вінницька 0,099 0,183 0,167 

Волинська 0,108 0,082 0,106 

Дніпропетровська 0,319 0,415 0,484 

Донецька 0,464 0,437 0,480 

Житомирська 0,722 0,477 0,464 

Закарпатська 0,532 0,264 0,269 

Запорізька 0,500 0,376 0,467 

Івано-Франківська 0,438 0,613 0,657 

Київська 0,298 0,000 0,000 

Кіровоградська 0,723 0,848 0,805 

Луганська 1,000 1,000 1,000 

Львівська 0,462 0,512 0,528 

Миколаївська 0,693 0,871 0,783 

Одеська 0,000 0,071 0,068 

Полтавська 0,372 0,310 0,341 

Рівненська 0,059 0,421 0,427 

Сумська 0,363 0,725 0,697 

Тернопільська 0,110 0,168 0,137 

Харківська 0,078 0,170 0,172 

Херсонська 0,515 0,639 0,609 

Хмельницька 0,293 0,305 0,292 

Черкаська 0,594 0,297 0,314 

Чернівецька 0,530 0,448 0,433 

Чернігівська 0,307 0,276 0,273 

Київ 0,064 0,000 0,043 
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Севастополь 0,125 0,031 0,036 

 

Таблиця 2.2.14 

Нормовані значення інтегральних фінансово-факторних вимірів для 

обчислення соціальної нерівності в Україні у прогнозному періоді 

 
Середньомісячна заробітна 

плата 

Наявний доход населення 

на одну особу 

 2010 2015 2020 2010 2015 2020 

Україна 0,277 0,240 0,228 0,248 0,207 0,189 

Автономна республіка 

Крим 
0,159 0,111 0,087 0,109 0,090 0,094 

Вінницька 0,047 0,029 0,056 0,175 0,120 0,096 

Волинська 0,006 0,045 0,157 0,059 0,044 0,053 

Дніпропетровська 0,328 0,195 0,072 0,302 0,204 0,139 

Донецька 0,395 0,304 0,219 0,360 0,338 0,330 

Житомирська 0,034 0,048 0,124 0,144 0,151 0,179 

Закарпатська 0,077 0,075 0,123 0,000 0,000 0,025 

Запорізька 0,227 0,145 0,068 0,288 0,236 0,204 

Івано-Франківська 0,123 0,136 0,199 0,085 0,100 0,135 

Київська 0,313 0,285 0,290 0,279 0,257 0,256 

Кіровоградська 0,060 0,068 0,135 0,124 0,108 0,116 

Луганська 0,252 0,159 0,081 0,192 0,144 0,123 

Львівська 0,144 0,136 0,169 0,197 0,150 0,130 

Миколаївська 0,212 0,118 0,050 0,234 0,149 0,102 

Одеська 0,218 0,127 0,059 0,162 0,056 0,000 

Полтавська 0,172 0,097 0,038 0,262 0,183 0,134 

Рівненська 0,107 0,079 0,084 0,095 0,069 0,068 

Сумська 0,098 0,052 0,040 0,235 0,210 0,207 

Тернопільська 0,000 0,000 0,061 0,117 0,106 0,119 

Харківська 0,220 0,136 0,072 0,272 0,192 0,144 

Херсонська 0,040 0,001 0,000 0,115 0,071 0,057 

Хмельницька 0,057 0,085 0,188 0,173 0,141 0,133 

Черкаська 0,064 0,043 0,058 0,126 0,090 0,079 

Чернівецька 0,061 0,046 0,078 0,069 0,037 0,035 

Чернігівська 0,022 0,007 0,038 0,184 0,142 0,126 

Київ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 



107 

 

Севастополь 0,266 0,169 0,093 0,159 0,092 0,061 

 

Таблиця 2.2.15 

Нормовані значення інтегральних потенційно-функціональних вимірів 

для обчислення соціальної нерівності в Україні у прогнозному періоді 

 

Частка населення із 

середньодушовими грошовими 

доходами на місяць нижче 

прожиткового мінімуму 

Валовий регіональний 

продукт у розрахунку на 

одну особу 

 2010 2015 2020 2010 2015 2020 

Україна 0,595 0,570 0,493 0,212 0,221 0,237 

Автономна республіка 

Крим 
0,589 0,559 0,458 0,082 0,089 0,099 

Вінницька 0,510 0,508 0,448 0,050 0,035 0,018 

Волинська 0,000 0,000 0,000 0,048 0,049 0,048 

Дніпропетровська 0,706 0,636 0,462 0,415 0,487 0,632 

Донецька 0,879 0,856 0,797 0,321 0,321 0,322 

Житомирська 0,483 0,495 0,485 0,033 0,031 0,028 

Закарпатська 0,477 0,485 0,446 0,000 0,000 0,000 

Запорізька 0,636 0,558 0,403 0,251 0,282 0,324 

Івано-Франківська 0,304 0,300 0,256 0,066 0,061 0,055 

Київська 0,630 0,625 0,575 0,215 0,248 0,308 

Кіровоградська 0,338 0,354 0,321 0,075 0,073 0,073 

Луганська 0,657 0,607 0,467 0,172 0,185 0,208 

Львівська 0,525 0,519 0,470 0,082 0,089 0,097 

Миколаївська 0,667 0,651 0,529 0,141 0,119 0,096 

Одеська 0,607 0,575 0,432 0,203 0,199 0,202 

Полтавська 0,537 0,469 0,303 0,255 0,226 0,192 

Рівненська 0,328 0,293 0,171 0,052 0,046 0,036 

Сумська 0,478 0,457 0,343 0,081 0,074 0,066 

Тернопільська 0,296 0,304 0,258 0,004 0,006 0,008 

Харківська 0,756 0,730 0,636 0,232 0,247 0,275 

Херсонська 0,586 0,572 0,490 0,045 0,031 0,016 

Хмельницька 0,423 0,447 0,459 0,045 0,040 0,033 

Черкаська 0,650 0,633 0,583 0,097 0,106 0,121 

Чернівецька 0,474 0,480 0,422 0,004 0,004 0,004 

Чернігівська 0,573 0,570 0,523 0,069 0,060 0,050 
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Київ 0,979 0,982 1,000 1,000 1,000 1,000 

Севастополь 1,000 1,000 0,978 0,148 0,157 0,173 

Таблиця 2.2.16 

Нормовані значення інтегральних показників – загально-

параметричних характеристик для обчислення соціальної нерівності в 

Україні у прогнозному періоді 

 
Купівельна спроможність житла за місячну 

зарплатню 

 2010 2015 2020 

Україна 0,205 0,208 0,243 

Автономна республіка Крим 0,161 0,159 0,175 

Вінницька 0,162 0,171 0,236 

Волинська 0,094 0,119 0,270 

Дніпропетровська 0,457 0,436 0,330 

Донецька 0,475 0,470 0,421 

Житомирська 0,462 0,500 0,636 

Закарпатська 0,263 0,283 0,374 

Запорізька 0,474 0,465 0,402 

Івано-Франківська 0,638 0,681 0,805 

Київська 0,000 0,000 0,055 

Кіровоградська 0,804 0,858 1,000 

Луганська 1,000 1,000 0,884 

Львівська 0,513 0,540 0,617 

Миколаївська 0,785 0,783 0,696 

Одеська 0,054 0,040 0,027 

Полтавська 0,339 0,331 0,296 

Рівненська 0,421 0,434 0,471 

Сумська 0,686 0,702 0,703 

Тернопільська 0,123 0,138 0,238 

Харківська 0,163 0,152 0,133 

Херсонська 0,589 0,605 0,621 

Хмельницька 0,283 0,318 0,474 

Черкаська 0,305 0,316 0,366 

Чернівецька 0,419 0,441 0,513 

Чернігівська 0,266 0,280 0,348 

Київ 0,037 0,041 0,107 

Севастополь 0,028 0,012 0,000 
 

Результати моделювання інтегральних показників-індикаторів 

соціальної нерівності дозволили встановити значення агрегованих показників 

окремо для кожної РЕС, міста та області (табл. 2.2.17), як для 

ретроспективного періоду, так і для прогнозування. 
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Таблиця 2.2.17 

Значення агрегованого інтегрального показника-індикатора 

соціальної нерівності за РЕС в державі  

 
Ретроспективний період, 

роки 
Прогнозний період, роки 

 2005 2007 2009 2010 2015 2020 

Україна 0,280 0,304 0,310 0,307 0,290 0,278 

Автономна республіка 

Крим 
0,157 0,224 0,222 0,220 0,201 0,183 

Вінницька 0,179 0,177 0,188 0,189 0,173 0,171 

Волинська 0,071 0,051 0,043 0,041 0,051 0,106 

Дніпропетровська 0,421 0,441 0,449 0,442 0,392 0,327 

Донецька 0,427 0,489 0,490 0,486 0,458 0,418 

Житомирська 0,242 0,229 0,232 0,231 0,245 0,291 

Закарпатська 0,142 0,167 0,165 0,163 0,168 0,194 

Запорізька 0,379 0,399 0,381 0,375 0,337 0,280 

Івано-Франківська 0,200 0,252 0,241 0,243 0,256 0,290 

Київська 0,259 0,264 0,289 0,287 0,283 0,297 

Кіровоградська 0,231 0,271 0,277 0,280 0,292 0,329 

Луганська 0,429 0,454 0,457 0,454 0,419 0,353 

Львівська 0,253 0,296 0,293 0,292 0,287 0,297 

Миколаївська 0,378 0,388 0,404 0,408 0,364 0,295 

Одеська 0,203 0,224 0,246 0,249 0,199 0,144 

Полтавська 0,331 0,322 0,315 0,313 0,261 0,193 

Рівненська 0,075 0,201 0,198 0,201 0,184 0,166 

Сумська 0,209 0,308 0,314 0,316 0,299 0,272 

Тернопільська 0,071 0,088 0,103 0,108 0,111 0,137 

Харківська 0,270 0,315 0,331 0,329 0,291 0,252 

Херсонська 0,230 0,269 0,275 0,275 0,256 0,237 

Хмельницька 0,171 0,190 0,196 0,196 0,206 0,258 

Черкаська 0,283 0,249 0,250 0,248 0,237 0,242 

Чернівецька 0,202 0,199 0,202 0,205 0,201 0,210 

Чернігівська 0,179 0,221 0,225 0,223 0,212 0,217 

Київ 0,813 0,800 0,808 0,803 0,805 0,821 

Севастополь 0,354 0,313 0,324 0,320 0,286 0,261 

 

Модельні вирішення формалізували ранги (групи РЕС) регіональних 

соціальних систем за нерівністю, які приведено у табл. 2.2.18. 

Дані останньої таблиці – табл. 2.2.18 засвідчують, що у 2020 році 

більшість регіональних економічних систем матимуть значення агрегованих 

показників у межах від 0,100 до 0,300. Тобто, зміни цих параметричних 
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характеристик засвідчують, що якість життєвого рівня урівняється у більшості 

регіонів. Вона не буде мати такі відмінності, які маються на даний час в 

державі. Звідси, межах загальної економічної системи буде відмічатися 

згладження соціальної нерівності. Причини цього явища є двоякими, а саме:  

а) постійне падіння рівня і якості життя населення в державі; 

б) різке розмежування між найбіднішими й найбагатшими верствами 

населення.  

Відтак, у результаті дослідження можна привести у таблиці 2.2.19 

теоретичний прогноз основних макроекономічних параметрів соціальної 

нерівності до 2020 року, що визначено авторами базовими чинниками 

ініціювання зазначених процесів. На думку авторів дослідження, їх доцільно 

застосувати як у СНР, так і для розроблення дієвої Стратегії концентрації 

зусиль по вирівнюванню значень соціальної нерівності в Україні. Тому, в 

стратегії соціально-економічного розвитку держави нагальним є провадження 

політики (інструментарію реалізації стратегії) щодо: 

1) нарощення заробітної плати у бюджетній сфері; 

2) ініціювання умов для зростання доходів населення України від 

домогосподарств; 

3) зменшення частки населення із середньодушовими грошовими 

доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму; 

4) формування, нагромадження та раціональне використання як 

стратегічного потенціалу РЕС, так і потенціалу економічно активного 

населення, що й обумовить зростання чистих прибутків в регіонах та, у 

відповідності до зазначеного, загального значення ВРП;  

5) будівництво житла та зменшення існуючих надприбутків 

будівельних компаній за кожен м2 житлової площі. 
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Таблиця 2.2.18 

Узагальнена таблиця критеріальних значень розподілу РЕС та міст України за параметрами агрегованого 

показника-індикатора соціальної нерівності в державі 
 

Ретроспективний період, роки Прогнозний період, роки 

2005 2007 2009 2010 2015 2020 

0
,0

0
0

-

0
,1

0
0
 Волинська, 

Тернопільська, 

Рівненська 

Волинська, 

Тернопільська 
Волинська Волинська Волинська _ 

0
,1

0
0

-0
,2

0
0
 Закарпатська, 

Автономна республіка 

Крим, Хмельницька, 

Вінницька, 

Чернігівська 

Закарпатська, 

Вінницька, 

Хмельницька, 

Чернівецька 

Тернопільська, 

Закарпатська, 

Вінницька, 

Хмельницька, 

Рівненська 

Тернопільська, 

Закарпатська, Вінницька, 

Хмельницька 

Тернопільська, Закарпатська, 

Вінницька, Рівненська, Одеська 

Волинська, Тернопільська, 

Одеська, Рівненська, 

Вінницька, Автономна 

республіка Крим, Полтавська, 

Закарпатська 

0
,2

0
0

-0
,3

0
0
 

Івано-Франківська, 

Чернівецька, Одеська, 

Сумська, Херсонська, 

Кіровоградська, 

Житомирська, 

Львівська, Київська, 

Харківська, Черкаська 

Рівненська, 

Чернігівська, Одеська, 

Автономна республіка 

Крим, Житомирська, 

Черкаська, Івано-

Франківська, Київська, 

Херсонська, 

Кіровоградська, 

Львівська 

Чернівецька, Автономна 

республіка Крим, 

Чернігівська, 

Житомирська, Івано-

Франківська, Одеська, 

Черкаська, Херсонська, 

Кіровоградська, 

Київська, Львівська 

Рівненська, Чернівецька, 

Автономна республіка 

Крим, Чернігівська, 

Житомирська, Івано-

Франківська, Черкаська, 

Одеська, Херсонська, 

Кіровоградська, Київська, 

Львівська 

Автономна республіка Крим, 

Чернівецька, Хмельницька, 

Чернігівська, Черкаська, 

Житомирська, Івано-

Франківська, Херсонська, 

Полтавська, Київська, 

Севастополь, Львівська, 

Харківська, Кіровоградська, 

Сумська 

Чернівецька, Чернігівська, 

Херсонська, Черкаська. 

Харківська, Хмельницька, 

Севастополь, Сумська, 

Запорізька, Івано-Франківська, 

Житомирська, Миколаївська, 

Львівська, Київська 

0
,3

0
0

-0
,4

0
0
 

Полтавська, 

Севастополь, 

Миколаївська, 

Запорізька 

Сумська, Севастополь, 

Харківська, 

Полтавська, 

Миколаївська, 

Запорізька 

Сумська, Полтавська, 

Севастополь, 

Харківська, Запорізька 

Полтавська, Сумська, 

Севастополь, Харківська, 

Запорізька 

Запорізька,Миколаївська, 

Дніпропетровська 

Дніпропетровська, 

Кіровоградська, Луганська 

0
,4

0
0

-0
,5

0
0
 

Дніпропетровська, 

Донецька, Луганська 

Дніпропетровська, 

Луганська, Донецька 

Миколаївська, 

Дніпропетровська, 

Луганська, Донецька 

Миколаївська, 

Дніпропетровська, 

Луганська, Донецька 

Луганська, Донецька Донецька 

0
,8

0
0

-0
,9

0
0
 

Київ Київ Київ Київ Київ Київ 
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Таблиця 2.2.19 

Побудова прогнозу основних соціально-економічних макропоказників до 2020 року за базовими 

значеннями агрегованого показника-індикатора соціальної нерівності в Україні  

РЕС та  

регіони держави  

Середньомісячна заробітна 

плата, грн. (у цінах 2009 

року) 

Наявний доход населення на 

одну особу за рік, грн. (у цінах 

2009 року) 

Частка населення із 

середньодушовими 

грошовими доходами на 

місяць нижче 

прожиткового мінімуму, 

% 

Валовий регіональний 

продукт у розрахунку на 

одну особу, грн. (у цінах 2009 

року) 

Купівельна 

спроможність житла за 

місячну зарплатню, 

м2/міс 

 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010  2015 2020 2010 2015 2020 

Україна 1970 3177 5511 14084,6 20438,5 30148,1 45,0 33,4 19,3 22006 33924 54990 0,454 0,510 0,884 

Автономна 

республіка Крим 
1758 2793 4735 11952,4 17445,8 25902,5 45,3 34,0 20,0 15047 23103 37266 0,432 0,483 0,819 

Вінницька 1558 2551 4567 12966,9 18224,2 25988,4 50,4 36,3 20,3 13311 18680 26863 0,433 0,490 0,877 

Волинська 1484 2597 5120 11181,7 16281,8 24067,0 83,4 59,0 29,9 13210 19808 30768 0,399 0,462 0,910 

Дніпропетровська 2061 3043 4656 14906,3 20348,3 27940,6 37,8 30,5 19,9 32892 55669 105780 0,580 0,633 0,969 

Донецька 2181 3365 5460 15794,1 23751,7 36476,9 26,6 20,7 12,7 27859 42031 65924 0,589 0,651 1,057 

Житомирська 1535 2609 4939 12483,5 19011,0 29733,6 52,2 36,8 19,5 12390 18339 28222 0,582 0,668 1,264 

Закарпатська 1611 2686 4934 10281,8 15163,0 22845,6 52,6 37,3 20,3 10630 15821 24602 0,483 0,550 1,011 

Запорізька 1880 2893 4630 14696,4 21180,4 30836,7 42,3 34,0 21,2 24118 38864 66263 0,588 0,649 1,038 

Івано-Франківська 1694 2868 5351 11575,3 17695,4 27746,9 63,7 45,5 24,4 14172 20822 31618 0,670 0,766 1,428 

Київська 2035 3310 5850 14552,6 21700,3 33171,2 42,7 31,0 17,5 22142 36122 64141 0,352 0,397 0,702 

Кіровоградська 1580 2666 5001 12176,1 17898,8 26888,7 61,5 43,1 23,0 14636 21791 33962 0,753 0,862 1,616 

Луганська 1924 2936 4706 13212,5 18834,0 27216,2 41,0 31,8 19,9 19840 30956 51275 0,850 0,938 1,504 

Львівська 1732 2868 5185 13301,3 18990,3 27519,4 49,5 35,8 19,8 15038 23091 37102 0,607 0,689 1,246 

Миколаївська 1853 2815 4535 13857,4 18942,2 26267,2 40,3 29,8 18,5 18176 25545 36922 0,743 0,821 1,323 

Одеська 1864 2840 4581 12755,9 16586,2 21717,5 44,2 33,2 20,6 21496 32128 50526 0,379 0,419 0,675 

Полтавська 1781 2752 4469 14287,7 19807,1 27710,4 48,7 38,0 23,4 24332 34296 49206 0,521 0,576 0,936 

Рівненська 1665 2698 4718 11739,1 16909,7 24760,5 62,2 45,9 26,2 13440 19548 29278 0,561 0,632 1,105 

Сумська 1648 2619 4480 13882,3 20494,5 30959,5 52,5 38,5 22,5 14963 21850 33108 0,694 0,777 1,329 

Тернопільська 1473 2465 4593 12078,4 17852,7 27045,3 64,2 45,4 24,4 10832 16297 25630 0,413 0,472 0,879 

Харківська 1869 2869 4656 14440,6 20036,9 28148,7 34,5 26,3 16,2 23054 36014 59876 0,433 0,479 0,778 

Херсонська 1545 2469 4259 12040,0 16963,7 24266,2 45,5 33,4 19,4 13066 18390 26698 0,646 0,725 1,250 

Хмельницька 1574 2718 5289 12933,2 18747,6 27670,0 56,0 39,0 20,0 13023 19072 28901 0,493 0,569 1,108 

Черкаська 1587 2592 4578 12211,3 17440,5 25260,5 41,4 30,6 17,3 15808 24455 40094 0,504 0,568 1,003 

Чернівецька 1583 2601 4685 11331,8 16107,2 23284,0 52,8 37,5 20,8 10828 16143 25157 0,561 0,636 1,145 

Чернігівська 1513 2487 4465 13095,1 18770,2 27341,5 46,4 33,5 18,6 14321 20737 30979 0,485 0,549 0,986 

Київ 3268 5426 9747 25585,6 40607,8 66414,0 20,1 15,0 8,3 64261 97561 153069 0,370 0,419 0,753 

Севастополь 1950 2967 4768 12713,8 17514,5 24422,6 18,8 14,2 8,8 18564 28686 46818 0,366 0,404 0,649 
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Таким чином, в ході дослідження: 

1) Сформульовано базові положення теорії урівноваження соціальної 

нерівності в державі, що базуються на авторській концепції управління замкненим 

циклом забезпечення збалансованого розвитку соціально-економічної системи в 

Україні за принципом структурно-динамічної регіоналізації економічних відносин 

різної природи;  

2)  Сформовано систему агрегованих показників-індикаторів соціальної 

нерівності в Україні (відносних і безрозмірних величин ) з обґрунтуванням їх 

економічної сутності та змісту, що є прийнятною для застосування у системі 

національних розрахунків (СНР); 

3) За комплексами довершених структурно-динамічних рішень і 

функціональних залежностей між показниками загально-параметричних 

характеристик, потенційно-функціональних і фінансово-факторних ознак 

розроблено методи розрахунку коефіцієнтів, інтегральних і агрегованих 

показників-індикаторів соціальної нерівності в державі; 

4) Обґрунтовано організаційно-економічні та соціально-політичні підходи 

до здійснення процедур кількісної оцінки-прогнозування вагомості впливу 

ключових компонент формування якості життя населення України на рівень 

соціальної нерівності з класифікацією чинників соціально-економічного розвитку 

за принципом регіоналізації й збалансування структурних зрушень; 

5) Розроблено й запропоновано новий кваліметричних інструментарій 

прогнозу основних параметрів соціальної нерівності за регіональними системами 

держави, що містить: узагальнені таблиці критеріальних значень; універсальні 

моделі оцінювання-прогнозування параметрів соціально нерівності в державі; 

математичні та графічні образи структурно-динамічних змін соціально-

економічного розвитку; 

6) Розроблено методику оцінювання-прогнозування соціально нерівності 

в державі за базовими значеннями агрегованого показника-індикатора, 

формалізованого на основі п’яти ключових компонент.  
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7) Здійснена експериментальна перевірка комплексу оригінальних 

модельних вирішень за використання сформованої системи показників-

індикаторів соціальної нерівності. Це дозволило побудувати відповідний прогноз 

соціально-економічних показників розвитку держави з регіональними соціально-

економічними системами до 2020 року. 

При цьому, зазначимо, що в дослідженні дістали подальшого розвитку 

методологічні принципи та методики ідентифікації соціально-економічних 

моделей розвитку України, які будуються на елементарному перетворенні 

параметрів розвитку соціально-економічної системи і структурній оптимізації 

відповідних процесів по усуненню соціальної нерівності за регіональним 

принципом розподілу населення в державі. 
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3. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ 

СТРАТИФІКАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

3.1. Завдання та можливості соціальної політики в умовах поглиблення 

соціальної нерівності в Україні 

Розробка завдань та напрямів реалізації соціальної політики має 

грунтуватись на аналізі змін соціальної структури суспільства - характеру, 

спрямованості та механізмів процесів трансформації. З 90-х років соціально-

класовий простір українського суспільства активно структурується. Можно 

виділити процеси модернізації, пов'язані із становленням ринку та приватного 

сектору господарювання: передусім розвиток груп підприємців, власників, 

працівників державних, змішаних та приватних підприємств; відновлення, 

затвердження традиційних класових утворень (робітничого класу, службовців, 

спеціалістів), що значною мірою втратили свій соціальний статус; поглиблення 

диференціації, пов'язане зі зміною ролі різних соціокультурних чинників – 

цінностей, освіти, кваліфікації, професіоналізму, рівня культури тощо. 

Трансформація соціальної структури українського суспільства носить 

глибокий, грунтовний характер. Зруйновано стару структуру, середній клас, 

взагалі чіткі межі між класами, виникли нові соціальні утворення. Оновився 

характер і набула глобальних масштабів поляризація суспільства. Оскільки 

найшвидкішими, найінтенсивнішими стали переміщення низхідного плану, 

суспільство виявилося розколотим на дві частини: вищі верстви, які відрізняються 

великими прибутками та привілеями, та всі інші соціально незахищені та 

малозабезпечені. 

Соціальне визрівання соціальних груп – тривалий та складний процес, тому 

що розвиток соціальної свідомості груп, інституційних форм відстає від зміни їх 

реального становища. При цьому соціальні групи потребують допомоги не лише 

для того, щоб вижити, але й для подальшого самоствердження, розвитку, участі в 



116 

 

управлінні суспільством. Становлення соціальної структури суспільства як 

цілісності пов'язане з механізмами розвитку суспільства, відповідно, великого 

значення набувають цілеспрямовані дії у вигляді спеціальної державної соціальної 

політики, адже зміст напрямів соціальної політики визначається особливостями 

становища соціальних групп [1]. 

Практикою суспільного розвитку доведено, що існують певні оптимальний 

та граничний рівні соціальної диференціації, якщо розглядати це явище з точки 

зору критеріїв розвитку соціальної структури. Умовно можна виокремити чотири 

основні моделі диференціації – надполярна, помірно-полярна, помірна, егалітарна 

(неринкова) [2]. 

Надполярні моделі розвитку в сучасних умовах надто нестабільні та хиткі, ці 

характеристики повсюдно мають одні й ти ж самі прояви. В соціальному плані – 

це незабезпеченість більшості, часто у формі відвертої бідності та злиденності, та 

соціальне невдоволення. В економічному плані – це падіння ефективності 

виробництва, дестимулювання і демотивація виробничої діяльності, різке 

розмежування інтересів еліти, роботодавців та працівників. Саме такі моделі 

розвитку є моделями соціальної експлуатації, коли суспільство існує в двох 

вимірах – надбагатство окремих нечисельних груп з одного боку та злиденне 

існування більшої частини населення – з іншого. Такі соціальні моделі 

вибухонебезпечні за своєю соціальною архітектурою, їх усталеність 

підтримується значною мірою прямими репресивними заходами. Вони були 

універсальними для доіндустріальних суспільств та першої фази індустріального 

розвитку. Нині такі моделі збереглись в більшості слаборозвинених країн. Для 

таких суспільств рівень диференціації доходів між крайніми децильними групами 

(співвідношення доходів 10% найбагатших та бідних) становить не менше 20-30:1. 

Помірно-полярні моделі виникли на початку ХХ ст.., коли усвідомлюється 

необхідність певних змін та запровадження окремих елементів соціального 

регулювання. Для цих моделей характерно те, що соціальна політика здійснюється 

державою на обмеженому соціальному полі і перед нею висуваються вузькі 



117 

 

завдання. Йдеться про те, щоб досягти більшої ефективності та соціальної 

усталеності за рахунок певних змін в макросоціальному розподілі доходів, який в 

той же час не повинен бути кардинальним і не повинен суттєво змінювати 

сформовані принципи соціальної ієрархії. Для таких моделей характерна середня 

децильна диференціація 10-15:1, яка мала місце в індустріальних суспільствах 

першої половини ХХ ст.., а нині зберігається у більшості країн, що розвиваються. 

Помірна модель – тип панівної на сучасному етапі моделі в розвинених 

країнах Заходу та Японії. За тих чи інших особливостей для неї характерна в 

цілому більш консолідуюча соціальна диференціація, більш м’яка шкала 

соціальної ієрархії у порівнянні з помірно-полярною моделлю. Диференціація 

доходів між крайніми децильними групами коливається від 3:1 до 6:1. Діапазон 

коливань пояснюється більшою чи меншою мірою ступенем ліберальності 

економічної політики. Наприклад, в США, де лібералізм в економіці традиційний 

та знаходить більше проявів, диференціація доходів становить 6:1. В Західній 

Європі, навпаки, лібералізм в економіці значно поступається традиціям 

державного соціального патерналізму, тому показники диференціації доходів 

значно нижчі – 4-5:1, а в Швеції і того менше – 3:1. 

За інших рівних умов економічний розвиток супроводжується зміною 

моделей соціальної диференціації, які мають повністю відповідати рівню 

економічного розвитку суспільства, його технологічному рівню. Значне зниження 

диференціації доходів, особливо в країнах Західної Європи, було досягнуто за 

останні 100-150 років як за рахунок безпрецедентного росту загального добробуту, 

так і в результаті рішучої трансформації перерозподільчого механізму. 

Поряд з ринковими моделями можливі і егалітарні (неринкові) моделі, які 

виникли певною мірою як реакція на надполярну диференціацію доходів. Ці 

моделі існували в колишніх соціалістичних країнах, в дореформованному Китаї, а 

зараз існують на Кубі та в КНДР. Їх можна віднести до моделей з так званою 

планованою диференціацією, які окрім безсумнівних переваг продемонстрували і 

значні недоліки, перед усім в економічній сфері. Вони не сприяли ефективному 



118 

 

економічному росту в нормальних умовах, коли не було потреби у тотальній 

мобілізації ресурсів. Для цих моделей в цілому характерний невисокий рівень 

диференціації доходів – до 4:1. 

Основним стратегічним завданням для України в ході реформ було 

здійснення комплексу адекватних політичних та адміністративно-організаційних 

заходів, які б забезпечили відносно плавний, без потрясінь та катаклізмів, перехід 

до помірної моделі соціальної диференціації. Незважаючи на складність 

економічної ситуації 1990-1991 років, в Україні для цього були всі можливості: 

сучасна структура промисловості, достатньо високий технологічний рівень, 

кваліфікована робоча сила, міцна соціальна інфраструктура та низький рівень 

соціальної диференціації. Проблема полягала в тому, щоб віднайти інтегруючу 

модель поєднання всіх цих переваг з принципами ринкового господарства та 

політичної демократії. Така модель дала б необхідний імпульс росту економіки та 

підвищенню добробуту. Те, що відбулося в Україні в 90-х роках, можна 

кваліфікувати як історичний провал. 

Як наслідок, держава опинилась в таких умовах, коли соціальної підтримки 

потребує більша частина населення. Становище ускладнюється тим, що процес 

стратифікації сам по собі складний та суперечливий. Поляризація перехрещується 

з розмиттям меж, швидкістю трансформації структури, з повільним становленням 

нових соціальних утворень. Більшість груп не мають чітко визначеної форми 

класу, це – класоподібні маргінальні утворення. Розмитість, невизначеність 

соціальної структури знижують можливості ефективного управління суспільством 

та впровадження адекватних заходів соціальної політики. 

Слід зазначити, що характерною рисою державної політики в Україні в 

умовах перехідної економіки та економічної кризи була і залишається мінімізація 

ролі держави. Зрозуміло, що за умов затяжної кризи відповідальність та контроль 

з боку держави мають лише підвищуватися. Участь держави має бути 

найактивнішою в тих сферах, де ринкові механізми не взмозі забезпечити 
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ефективне використання ресурсів чи доступ до найважливіших благ є 

несправедливим [3]. 

Проголошений владою пріоритет економічного зростання над розширенням 

системи соціального забезпечення є суперечливим, адже витрати на розвиток саме 

людських ресурсів є основою економічного процвітання в сучасному світі. 

Досвід розвинених країн свідчить, що саме в сучасних умовах, в умовах 

технологічного розвитку, виникла ситуація, коли збільшення суспільного та 

індивідуального багатства, розвиток самого суспільства викликає до життя 

потребу в активній системній, багатоцільовій соціальній політиці, де система 

соціального захисту є не просто актом гуманності суспільства, а незаперечним 

мотивом, стимулом діяльності працюючих, де чільне місце посідають напрями 

соціальної політики, що пов’язані із забезпеченням подальшого розвитку існуючої 

економічної та господарської систем. 

Соціальна політика за цих умов втрачає статус вторинної, залишкової. Вона 

стає невід’ємною, навіть домінуючою ланкою системи "державна політика", 

виконуючи таким чином свою позитивну регулюючу та стимулюючу роль у 

забезпеченні динамічного розвитку національного господарства держави, його 

ефективності і, таким чином, створюючи можливості для ефективного 

функціонування системи соціального захисту [4]. 

Треба виходити з того, що сучасна соціальна політика формується з двох 

складових. Активна складова має формувати нові моделі життєдіяльності на 

трансформованому ціннісно-нормативному базисі, з метою створити всі умови, 

щоб людина мала змогу, по-перше, заробляти стільки, скільки дозволяють її 

здібності та ініціатива; по-друге, щоб людина мала змогу забезпечити себе та свою 

сім'ю всім необхідним (житло, медицина, освіта тощо); по-третє, сплачувати 

податки, в тому числі й на соціальний захист інших. Тобто активна складова 

соціальної політики закладає принципи самозабезпечення для тієї частини 

громадян, які це взмозі робити. Пасивна складова соціальної політики – це 
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підтримка гарантованого рівня та якості життя тих категорій населення, що не 

можуть це робити самостійно [5]. 

Перший напрям є, на наш погляд, визначальним, оскільки ефективна 

соціальна політика у цій системі координат безпосередньо впливає не тільки на 

розвиток виробництва, але й, що принципово важливо, на розвиток, 

трансформацію системи економічних відносин даного суспільства. Саме перший 

напрям забезпечує процес формування людського капіталу, виникнення якого 

змінює характер економічних відносин між основними суб’єктами суспільного 

виробництва, викликає до життя таке якісно нове для ринкової економіки явище, 

як соціальна відповідальність бізнесу, фірми, підприємця, трансформує систему 

інтересів, мотивації до праці. 

Інноваційні процеси у світовій економіці пов’язані, і чим далі, тим 

інтенсивніше, не лише із свідомим використанням інвестицій з метою розробки та 

впровадження у виробництво новітніх технологій, новітніх знарядь праці тощо, які 

забезпечують зростання продуктивності праці, збільшення та урізноманітнення 

продукції, що виходить на ринок. У сучасних умовах посилюється рівень 

безпосередньої залежності такої розробки, ефективного та прибуткового 

використання технологічних нововведень від якості підготовки та рівня 

забезпечення інтересу до праці основної маси суб’єктів, зайнятих у суспільному 

виробництві. Творчий, інноваційний потенціал працівника стає головним 

ресурсом економіки, нової якості економічного зростання у розвинених країнах, 

саме такий потенціал є запорукою успішного реформування соціально-

економічної системи України. 

Отже, головною причиною втручання держави в процеси регулювання 

соціально-економічного розвитку є порушення та необхідність відновлення і 

дотримання загальної рівноваги соціальної структури, оскільки проблема 

рівноваги має універсальний характер і її необхідно ставити стосовно всіх форм 

порядку, головним завданням. У зв’язку з цим необхідно звернути увагу на такі 

суттєві аспекти: по-перше – соціальна рівновага в індустріальних та 
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постіндустріальних суспільствах – це політика, що відображає інтереси більшості 

населення; по-друге – соціальна рівновага підтримується наступними заходами: в 

соціальній сфері – забезпеченням рівних соціальних прав, політикою соціальної 

стабільності та вирівнювання рівня життя і доходів соціальних груп, глобальними 

та локальними механізмами соціального захисту від потрясінь та “провалів” 

ринку; в економічній сфері – державним регулюванням економіки, цін, доходів, 

сфери зайнятості, фінансуванням соціальної інфраструктури як суспільної системи 

соціального відтворення та соціальних гарантій; в політичній сфері – широкою, 

масовою демократією, системою інституціональних механізмів забезпечення 

демократичних та соціальних прав громадян, в тому числі механізмів реального 

впливу громадян на політику. 

Становлення принципу соціальної рівноваги як фундаментальної основи 

стабільності та розвитку є історично переломним моментом в розвитку сучасних 

держав [6]. Саме дана обставина дала поштовх до розвитку сучасної соціальної 

політики в якості засобу забезпечення такої рівноваги як в поточних, так і в 

довготермінових планах. Соціальна політика виконує дуже важливі функції щодо 

соціальної структури суспільства, до основних з них можна віднести такі: 

► соціофундаметнальну, тобто виробництво та удосконалення суспільства 

як цілісної соціальної системи, підтримання його стабільності та упорядкованості; 

► соціоінтегративну, завдяки якій людина незалежно від її соціального, 

етнічного, релігійного походження, статі, стану здоров’я, по-перше, не відчуває 

себе “іншою”, чужою, по-друге, отримує можливість реалізувати свій соціальний 

потенціал; 

► соціально-адаптивну, при виконанні якої суб’єкти соціальної політики та 

соціальних програм допомагають тим соціальним групам, які в силу ряду причин 

не спроможні брати участь у суспільному виробництві, засвоювати альтернативні 

види соціально-корисної діяльності; 

► соціопродуктивну, зміст якої в основному зводиться до підтримання у 

людини потреби і здатності до активного життя; 
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► соціодинамічну, яка спрямована на постійний розвиток якостей людини 

або соціальних спільнот та способів їхнього життя; 

► постійне удосконалення соціальної інфраструктури, завдяки якій і 

можливо реалізувати цілі соціальної політики. 

В Україні принцип соціальної рівноваги має реалізуватися через створення 

правил ринкової поведінки, які б враховували соціальні цінності, ставили 

колективні інтереси попереду особистих, а головним інструментом такого 

втручання має бути система регулювання соціально-економічних процесів, що 

забезпечує ефективне використання цих правил в інтересах більшості. 

Разом з тим очевидно, що вирішення основних проблем позитивного 

розвитку далеко не повністю залежить від наслідків соціально-економічної 

ситуації 90-х років та наявності чи відсутності оптимальної програми дій. Існує 

більш широкий набір умов, що визначають успіх чи невдачу такої програми, і ці 

умови знаходяться за межами економіки та соціальної політики. 

Існує очевидний взаємозв’язок між типами політичного режиму, 

економікою та запроваджуваної в державі соціальною політикою. 

Проблема політичної обумовленості вибору стратегічного напряму 

соціальної політики досить гостро стоїть в суспільствах, що трансформуються та 

модернізуються, оскільки: 

● трансформація політичної та економічної систем неминуче призводить до 

послаблення соціальної політики як системи соціальних гарантій населенню 

країни, так і системи відносин між державою та соціальними спільнотами (як і 

всередині їх) з приводу створення та реалізації умов формування та розвитку 

людини, її життєдіяльності; 

● різка трансформація передбачає певну нестабільність та соціальну 

напруженість в умовах відсутності достатнього досвіду та інститутів вирішення 

конфліктів, що загрожує політичною нестабільністю; 
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● ефективна соціальна політика завжди є міцним засобом легітимізації 

влади, а кризові періоди характеризуються зниженням легітимності влади та її 

лідерів; 

● зниження рівня життя та соціального захисту як результат неефективних 

реформ призводить до трансформації соціальних вимог в ідеологічні та політичні. 

Соціальна політика є результатом вибору між кардинально різними 

суспільними інтересами оскільки передбачає перерозподіл національного доходу. 

Отже, сучасна соціальна політика приречена на невдачу без кардинальної 

трансформації всієї системи державної влади, яка має бути ефективною, 

збалансованою, відповідальною перед народом [7]. Проте зростання тіньової 

економіки, криміналізація та корумпованість влади досягли в Україні таких 

масштабів, що загрожують національній безпеці. 

Реформи, запроваджувані українською владою за останні п’ятнадцять років, 

дали в цілому негативний результат. Вони призвели до глобального перерозподілу 

національного багатства і доходів, не дав ніякого соціально-економічного ефекту. 

В соціальному плані суспільство розколото на дві діаметрально протилежні 

частини. Воно диференційовано на масові соціальні групи, охоплені 

надзвичайною бідністю, та невеликий за чисельністю соціальний прошарок, що 

став в результаті перерозподілу володарем надмірного багатства. 

Політична влада знаходиться в руках тієї частини суспільної еліти, яка 

отримує найбільшу користь від перерозподілу капіталів і ця частина еліти 

застосовує всі механізми влади – державу, політичні партії, засоби масової 

інформації, щоб узаконити такий перерозподіл і зберегти свої позиції. В Україні в 

перманентному стані знаходяться міжконфесійні конфлікти, штучно провокується 

протистояння між Сходом та Заходом, розбуркується мовне питання – все це 

результат політичної ігри, мета якої – відвернути увагу саме від процесів 

перерозподілу доходів (а точніше – обкрадання держави та її громадян) на користь 

політично-олігархічної верхівки. 
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Виявляється така залежність: багатство чи бідність народу залежать не 

стільки від природних та інтелектуальних ресурсів країни та фінансових ресурсів 

суб’єктів господарської діяльності, скільки від правил, що визначають 

використання цих ресурсів. Саме правила використання ресурсів визначають 

ефект політики модернізації та життєвий рівень народу. В Україні реальна 

причина відсутності соціально-економічного розвитку полягає в тому, що така 

ситуація вигідна для груп соціальних інтересів, від чиїх позицій залежать як 

введення нових формальних правил (нормативно-законодавчі акти), так і 

подолання негативних явищ (корупція, хабарництво тощо). У зв’язку з цим 

доводиться розраховувати не в останню чергу на технологічні зміни в світовій 

економіці, що детермінують довготермінову тенденцію до відносного зниження 

цін на первинні ресурси та напівфабрикати. Як тільки доходи панівних груп, 

кланів від продажу первинних ресурсів та напівфабрикатів перестануть їх 

збагачувати, вони неминуче будуть змушені змінювати правила економічної 

діяльності, щоб випускати конкурентноспроможну продукцію, більш ефективно 

використовувати природні ресурси, що сприяє підвищенню добробуту народу. 

Таким чином, на сучасному етапі до основних тенденцій трансформації 

соціальної структури українського суспільства можна віднести подальше 

поглиблення соціальної нерівності за всіма показниками (економічними, 

політичними, соціальними) та маргіналізацію значної частини населення, що несе 

в собі зростання напруженості в суспільстві. З одного боку соціальна нерівність є 

результатом сформованої за останні роки системи розподілу доходів, доступу до 

економічних, політичних, соціальних ресурсів, з іншого – результатом державної 

політики. Подальший розвиток соціально-стратифікаційних процесів в 

українському суспільстві залежатиме від швидкості економічного та політичного 

реформування, від зміни державної ідеології, яка підмінена сьогодні інтересами 

вузького кола людей. Тому відсторонення олігархів від влади можна визначити як 

найважливіше політичне завдання. Безумовно, вирішення подібних завдань дуже 
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важка і відповідальна справа, яка потребує і поличної волі, і широкої громадської 

підтримки. 

Вибір нових орієнтирів соціальної політики відбувається на тлі подальшого 

поглиблення соціальної нерівності та політичних баталій щодо задоволення 

соціальних потреб та вимог. Корегування соціальної політики є передумовою 

розвитку країни. В якості базових принципів корегування необхідно розглядати 

зменшення масштабів соціальної нерівності, покращення умов відтворення 

робочої сили та населення в цілому. 

Отже, в сучасних умовах лише держава може регулювати соціальний 

розвиток суспільства, оскільки бізнес поки що слабо задіяний у реалізації 

соціальної політики, вирішенні соціальних протиріч, підтримці необхідного 

балансу стратегічних і тактичних суспільних інтересів, а іноді діє всупереч цим 

інтересам [8]. Поглиблення соціальної нерівності веде до руйнівних наслідків, 

оскільки економіка не може ефективно функціонувати ні як виробнича, ні як 

споживаюча система. 

Тому головними напрямами соціальної політики щодо пом'якшення 

соціальної нерівності на найближчу та середньострокову перспективу для України 

є такі: 

● Зміцнення контролю за дотриманням прав людини на загальнодержавному 

та місцевому рівнях і запровадження механізмів юридичного відшкодування, 

зокрема, доступного для бідних; 

● Підвищення рівня інформованості населення про права людини, зокрема 

громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні права; 

● Сприяння політиці та практиці, що забезпечують звітність і прозорість 

розпорядження державними коштами та процесу прийняття рішень; 

● Формування ефективної (як в соціальному, так і в економічному планах) 

системи розподілу доходів та ефективного механізму заробітної плати; 

● Пом'якшення соціальної нерівності шляхом досягнення більш низького 

рівня безробіття, підвищення зарплат, пенсій; 
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● Розв'язання проблем тіньової економіки з її масовою прихованою 

зайнятістю; 

● Вирішення проблем, зумовлених неадекватною і несправедливою 

соціальною системою, неефективністю системи соціальних гарантій; 

● Пом'якшення соціальної нерівності шляхом розширення доступу до 

якісних медичних послуг та якісної освіти для всіх; особливу увагу слід приділяти 

громадянам з малозабезпечених сімей, сільських громад, національних меншостей 

та інших груп, що перебувають у несприятливих соціальних умовах. 

Доводиться констатувати, що проблема визначення, формування та 

використання стратегічних цілей соціальної політики, інноваційних можливостей 

людського капіталіу ще не стала пріоритетною серед політиків та можновладців в 

Україні. Відповідно, й інвестиції у цей вирішальний сьогодні в світовій економіці 

фактор не тільки не зростають, але, навпаки, постійно зменшуються. Про це 

свідчать як становище, у якому перебуває сьогодні людський капітал, так і 

характер діяльності законодавчої та виконавчої влади щодо його збереження, 

використання і розвитку. Сьогодні в Україні немає консенсусу щодо методології, 

принципів, напрямів, форм і методів проведення як економічної політики в 

цілому, так і соціальної політики, зокрема не тільки серед різних політичних сил, 

але й серед різних гілок влади. До того ж, формування поглядів у центральної 

влади на соціальну політику як цілісну, багаторівневу та багатофункціональну 

систему, що забезпечує базу нової якості соціально-економічного зростання 

шляхом активізації саме людського капіталу, максимальної реалізації його 

інноваційного потенціалу, наразі не має місця, про що свідчить досить 

розповсюджений підхід, в основі якого лежить ототожнення понять "соціальна 

політика" і "соціальний захист". Наразі конче необхідним є корегування 

традиційних концепцій соціальної політики з тим, щоб вони відповідали потребам 

суспільної практики та хоч якоюсь мірою запобігали стрімкому поглибленню 

соціальної нерівності. 
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3.2. Концептуальні засади та напрями реалізації соціальних реформ в 

умовах соціальної напруженості 

Проблематика концептуального розроблення, схвалення та реалізації й 

політичної відповідальності за наслідки проведення соціальних реформ в Україні 

наразі є центральною у дискусіях політиків різного ідеологічного спрямування та 

широкого громадського обговорення. 

У громадській думці існують різні інтерпретації причин та наслідків 

проведення широкомасштабних соціально-економічних перетворень, рівно як і 

виникнення та підживлення соціальної напруженості, динаміки її розвитку, а отже 

і можливих політичних наслідків. 

Серед спроб існуючого об’єктивного аналізу цієї проблематики відомі 

відверто заполітизовані інтерпретації, що поширюються через друковані та 

електронні мас-медійні засоби і чисельні публічні виступи політиків другого 

ешелону і які активно тиражуються та розповсюджуються на місцевому й 

регіональниму рівні. При цьому, більшість оглядачів пов’язують зазначену 

проблематику з темою поступового зростання соціальної напруженості в 

сучасному українському суспільстві. 

Більш того, саме тематика ескалації соціальної напруженості і конфліктного 

потенціалу суспільства починає використовуватися опонентами чинного 

Президента України як засіб персональної критики Глави держави та його 

політичного курсу на корінну модернізацію соціально-економічної сфери 

українського суспільства, а іноді навіть і з метою його особистої політичної 

дискредитації на широкий громадський загал. Не є несподіванкою те, що 

розповсюдження таких суб’єктивних інтерпретацій провокує дезорієнтацію 

масової свідомості і суттєво знижує авторитет реформаторського курсу 

Президента України. 

Ось чому вважали б за доцільне звернути увагу на пропонований аналіз 

динаміки проведення сучасних соціальних реформ в українському суспільстві, а 
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також на можливі рівні соціальної напруженості й конфліктогенного потенціалу 

суспільства. Для аналізу визначення рівня стану конфліктності і соціальної 

напруженості суспільства та динаміки проведення соціальних реформ в Україні 

зупинимося на наступних позиціях. 

Що стосується об’єктивних причин нагальної необхідності проведення 

соціальних трансформацій в сучасному українському суспільстві, то Конституція 

України (Стаття 3), визнавши людину головною соціальною цінністю, гарантувала 

їй збереження основних прав і свобод, однак у ній зовсім не йдеться про 

забезпечення безпеки людини у широкому, комплексному вимірі. 

Тому, проблеми, що стосуються безпосередньо безпеки особи в Україні, 

часто розглядаються в межах соціальної безпеки, що не завжди адекватно 

віддзеркалює увесь комплекс проблем національної безпеки. 

Суть безпеки особи полягає у формуванні правових і моральних норм, 

суспільних інститутів і громадських організацій, які дають змогу розвивати 

соціально значимі здібності й реалізувати потреби особи без протидій з боку 

держави та суспільства. 

Нині загальновизнаною практикою оцінки стану захищеності інтересів 

особи є підхід запропонований у доповіді “Програми ООН з розвитку” (1994), де 

було виокремлено сім елементів безпеки особи: 

1) Економічна безпека (гарантування матеріальних умов розвитку особи). 

Економічне відновлення, що тривало в Україні до початку фінансово-

економічної кризи, практично не вплинуло на зниження рівня відносної бідності 

населення України. Основні показники бідності, її рівень та глибина, за 2001 – 

2009 роки практично залишаються незмінними. 

Указ Президента України “Про Стратегію подолання бідності” від 15.08.01. 

№ 637/2001 залишився на загальнодержавному рівні невиконаним, а програмного 

документу по запобіганню бідності в Україні на перспективу теперішнім складом 

Уряду так і не розроблено. 
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Регіональні показники бідності є значно гіршими за сумарно відповідні 

показники соціально-економічного розвитку окремих територій країни. 

На тлі подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи 

попередній Уряд задекларувавши “авантюрно” високі соціальні стандарти та 

показники економічного розвитку країни сприяв спричиненню та підсиленню 

зростання ряду деяких негативних тенденцій у цій сфері. Насамперед, 

погіршуються показники рівня життя населення, реальні доходи якого, з 

урахуванням цінового фактору, зменшуються. Це значно звужує купівельну 

спроможність і веде до зубожіння населення. У структурі доходів населення 

зменшується частка заробітної плати, а соціальні трансферти збільшуються без 

урахування можливостей державного бюджету. Окрім того, спостерігається 

значна диференціація заробітної плати в регіональному розрізі. Регіони, в яких 

розвинуті високотехнологічні, наукоємні галузі, мають вищий середній розмір 

заробітної плати. Східні області мають заробітну плату майже у півтори рази 

більшу, ніж Західні. 

Регіональна різнорідність України має очевидні соціальні впливи. Можна 

вважати, що деякі з них можуть служити основою для соціальної напруги. 

Економічні відмінності визначають розчарування тих, хто відчуває себе 

біднішими за інших (у регіональному вимірі), а також тих, хто вважається значно 

багатшими завдяки встановленому стереотипу, згідно якого “бідніші регіоні 

існують за рахунок багатших”. Таке відчуття однозначно присутнє в 

індустріальних регіонах на Сході України. 

За оцінками експертів Рахункової палати також в Україні у доходах 

населення зменшується питома вага заробітної плати та збільшується частка 

соціальних виплат та інших поточних бюджетних трансфертів. 

Так, наприклад, у 2007 році частка заробітної плати в доходах населення 

складала 44,8%, а в 2008 році - 43,3%, в 2009році - 41,9%, тоді як соціальні 

виплати – 36,7%; 37,8% і 39,6%. 

Нині в Україні, на думку фахівців Рахункової палати, заробітна оплата не 
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виконує в Україні свої основні функції – стимулювання праці та відтворення 

виробничої сили. У I півріччі 2010 року в освіті середньомісячна заробітна плата 

працівників складала (1823 грн.) та була меншою на 13,6% середньомісячної 

заробітної плати в економіці і на 24,5% -у промисловості, в охороні здоров’я (1545 

грн.) – що на 26,8% і на 36,1% в культурі і спорті (1955грн.) – на 7,3% і на 19,1% 

відповідно. Протягом останніх двох років спостерігається стрімке погіршення 

ситуації на ринку праці. 

Фіксується зростання реєстрації незайнятих громадян в Центрах зайнятості 

та скорочення кількості вакансій. Значних обсягів набрала вимушена неповна 

зайнятість або латентне безробіття. Посилюються процеси вивільнення 

працівників у ході фінансової санації та структурної модернізації підприємств. 

Відбувається перехід частини тимчасового безробіття в хронічне. 

Адаптація ринку праці до кризових шоків відбувається за тими ж самими 

сценаріями, що на початку 90-х років, тобто за рахунок зниження заробітної 

плати, активного використання неповного робочого дня чи тижня, затримки 

виплат заробітної плати тощо. Найбільший рівень безробіття спостерігається а 

аграрних областях, таких, як: Тернопільська, Рівненська, Чернівецька, черкаська, 

Житомирська та Кіровоградська областях. 

Найбільш питома вага безробітних за методологією МОП також припадає на 

ті ж аграрні області. 

Слід очікувати, що на фоні загальної ситуації в країні збільшаться ризики 

бідності для: 

- сімей з безробітними (особливо при наявності в таких сім’ях дітей); 

- домогосподарств, які складаються виключно з осіб старших вікових груп 

(старше 70 років); 

- складних домогосподарств з подвійним демоекономічним навантаженням 

(з дітьми та особами старшого пенсійного віку). 

Окрім того, в країні не завершено системне реформування пенсійної 

системи. Система пенсійного забезпечення є одним із базових інститутів 
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соціального захисту та вагомим джерелом доходів та добробуту 13,1 млн. 

пенсіонерів, або близько 30% населення нашої країни. Однак реформування 

пенсійної системи у комплексному, системному вимірі так і не відбулося. А в 

Пенсійному фонді України спостерігаються розгортання загрозливих тенденцій. 

Зокрема, за даними Пенсійного фонду за підсумками 4-х місяців (січень – квітень 

2010 р.) Пенсійним фондом отримано 50 996,6 млн. грн. доходів, що на 1,5% 

(783,9 млн. грн.) менше, ніж було заплановано на цей період, і на 10,5% (4 856,5 

млн. грн.) більше, ніж було отримано за відповідний період 2009 року. Із них 

власні доходи склали 34 704,7 млн. грн., що на 2,0% (694,5 млн. грн.) менше від 

запланованого, та на 11,8% (3 654,4 млн. грн.) більше, ніж попереднього року. 

Надходження з державного бюджету склали 16 285,9 млн. грн., або 100% 

планового показника, та 108,0% (1 210,3 млн. грн.), отриманого у попередньому 

році. Кошти від фондів соціального страхування та з інших джерел – 6,0 млн. грн., 

що майже у 16 разів менше від запланованого, та у 2,5 рази від отриманого у 2009 

році. 

Негативно на результати надходження доходів Пенсійного фонду впливає 

несвоєчасна виплата працівникам заробітної плати. Так, незважаючи на 

призупинення у березні тенденції до зростання заборгованості, її сума з початку 

року збільшилася на 16,2% (238,0 млн. грн.) і станом на 1 квітня поточного року 

склала 1 711,3 млн. грн., а це більше ніж 600 млн. грн. надходжень до Пенсійного 

фонду. 

Не отримано очікуваних результатів від набрання чинності у червні 2009 

року Законом, яким надано можливість боржникам розстрочувати суми штрафів 

та пені за невчасну сплату внесків до Пенсійного фонду, Закон України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо погашення 

заборгованості перед Пенсійним фондом України та посилення відповідальності 

за порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування”. який був прийнятий Верховною Радою України шляхом 

подолання вето Президента України. Закон набрав чинності 11 червня 2009 року. 
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Як наслідок, заборгованість за страховими внесками продовжує зростати, 

сягнувши станом на 01.05.2010 позначки 4 556,1 млн. грн. Це на 17,9%, або 692,4 

млн. грн. більше, ніж на початок року. Загальна сума видатків Пенсійного фонду 

на виплату пенсій та грошової допомоги з січня по квітень становила 59 346,2 млн. 

грн., що на 10,3% або 5 544,9 млн. грн. більше, ніж у відповідному періоді 2009 

року. Різниця між доходною та видатковою частиною бюджету Пенсійного фонду 

складає 8 349,6 млн. грн., дефіцит – 14,1%. Для покриття дефіциту Пенсійному 

фонду з державного бюджету у поточному році надавалася позичка, з якої станом 

на 01.05.2010 залишилося непогашеною – 6 388,9 млн. гривень. 

Незважаючи на збільшення у січні-квітні цього року майже на 12% 

порівняно з відповідним періодом попереднього року суми власних доходів, 

заборгованість Пенсійного фонду перед державним бюджетом за отриманими 

позичками для покриття дефіциту продовжує зростати (станом на 01.05.2010 – 28 

456, 0 млн. грн.). 

2) Продовольча безпека (достатня кількість харчів). 

Проблема продовольчої безпеки населення є однією з центральних в 

економічному, політичному і соціальному житті української держави. Ситуація, 

що склалася на світовому продовольчому ринку, прямим чином стосується 

України. За висновками Єврокомісії в Україні є потенціал збільшити обсяг 

виробництва зерна на 70%. Таким чином, з огляду на величезні ресурсні 

можливості, Україна може заявити про себе, як про крупного гравця на світовому 

продовольчому ринку. Слід нагадати, що до 1916 року саме у Києві знаходилася 

світова хлібна біржа. Це є нині свого роду натяк на вироблення Україною 

відповідного політико-економічного проекту, який би вивів Україну на чільне 

місце у світі. 

Проте, нині в Україні спостерігається наступна тривожна тенденція: 

зменшення виробництва власних сільськогосподарських продуктів через 

посилення імпортної експансії продовольства, та стрімке зростання цін на 

продукти харчування. На думку більшості експертів, для досягнення продовольчої 
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незалежності будь-якої країни частка імпортного продовольства не повинна 

перевищувати 20% від загального обсягу продовольчої продукції. 

Нині в Україні ми маємо спостерігаємо зворотну тенденцію – збільшення 

частки імпортного продовольства з тотальним занепадом вітчизняного АПК. 

3) Медична безпека (рівний і вільний доступ до якісної системи охорони 

здоров’я). 

В Україні спостерігається загрозлива ситуація у сфері охорони здоров‘я. 

Зокрема, зростає питома вага захворювань серцево-судинної системи, кровообігу, 

злоякісних новоутворень, органів дихання та органів травлення. Суттєво зростає 

просторова поляризація захворюваності населення. Захворюваність на 

туберкульоз в Україні перевищує даний показник у ЄС у 5,3 рази, а смертність – у 

20 разів; захворюваність на СНІД вища у 7,1 рази, на ВІЛ – у 5 разів. 

Нині щорічно від туберкульозу вмирає 8-9 тис. українців. Левова частка 

смертей від нього припадає на чоловіків працездатного віку. Максимальна 

інтенсивність смертності внаслідок туберкульозу фіксується у 45–49-річних 

чоловіків та 35–39-річних жінок. Найбільше розповсюдження ВІЛ-інфекції СНІДу 

спостерігається в Автономній Республіці Крим, Одеській, Донецькій, 

Дніпропетровській областях та м. Києві. 

Спостерігаються негативні зміни стану здоров'я, фізичного розвитку дітей і 

підлітків через недосконалість системи ранньої діагностики, низького рівня 

упровадження технологій моніторингу їх здоров'я в умовах навчального закладу, 

деструктивними процесами в системі шкільної медицини. Низька якість та 

дорожнеча медичних послуг та ліків викликає невдоволення населення 

організацією медичної допомоги, а 18,5% домогосподарств взагалі не можуть її 

отримати. 

Щорічне збільшення видатків на охорону здоров‘я (2010 рік – 42 млрд. грн.) 

з Державного бюджету йде, в основному, на утримання медичних закладів, 

заробітну плату медичних працівників та часткове харчування хворих. В той же 
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час профілактика захворювань практично не здійснюється. Медичне обладнання 

не оновлюється. 

У можливість реалізації права на безоплатне і при цьому якісне медичне 

лікування сьогодні мало хто вірить в Україні. Оскільки відбувається згортання 

державних гарантій права громадян на безоплатну медичну допомогу (Стаття 49 

Конституції України). Про це свідчить той факт, що з кожним роком відбувається 

зменшення частки бюджетних асигнувань на систему охорони здоров’я. В 

результаті згортання бюджетних видатків медичне обслуговування громадян у 

державних лікувальних закладах – стає платним, відкрито або приховано. 

Офіційно введена і діє система платних послуг, що налічує близько 2000 

позицій, які з кожним роком доповнюються та розширюються. Відкрито 

запроваджується практика самозабезпечення хворих усім необхідним для 

лікування – від інструментарію до харчування у стаціонарах. При переважній 

більшості міських лікувальних установ відкрито діють так звані благодійні фонди, 

куди хворі у примусовому порядку повинні сплачувати ту чи іншу суму під 

загрозою відмови у госпіталізації. Масовість та обсяги відкритих і прихованих 

поборів у державних лікувальних закладах реально загрожують нині здоров’ю і 

життю малозабезпечених громадян – тобто переважній більшості населення 

країни. 

Стурбованість громадян України втратою рівного доступу до якісної 

безоплатної медичної допомоги увійшла за соціологічними показниками до 

першої трійки чинників, які провокують соціальну нестабільність  – разом з 

погіршенням матеріального становища та втратою роботи. 

4) Екологічна безпека (відсутність шкідливих екологічних чинників) 

За оцінками вітчизняних та закордонних експертів стан екологічної безпеки 

України нині обумовлений розвитком наступних негативних тенденцій: 

- різким зростанням загроз виникнення надзвичайних ситуацій природного 

характеру, зокрема внаслідок зміни клімату та пов’язаних з цим стихійних 

гідрометеорологічних явищ, а також через поширення небезпечних геологічних 
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процесів; 

- нераціональним, виснажливим використанням мінерально-сировинних 

природних ресурсів як відновлюваних, так і не відновлюваних; 

- погіршенням стану водних басейнів, загострення проблеми 

транскордонних забруднень та зниження якості води; 

- зростанням загроз виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру через критичний стан основних виробничих фондів та об’єктів 

життєзабезпечення населених пунктів; 

- погіршенням стану санітарно-епідемічної ситуації та виникненням 

проблем соціального протистояння внаслідок зростання обсягів накопичення 

відходів через застарілість та недостатню ефективність комплексів з їх утилізації. 

5) Безпека людини (захист від таких загроз, як тортури, війни, 

кримінальні загрози, поширення наркотиків тощо). 

В умовах політики відкритості України до зовнішнього світу прогнозується 

збільшення масштабів корупції, наркобізнесу, торгівлі людьми та інших проявів 

транснаціональної організованої злочинності, що підривають основи національної 

української державності. Так, наприклад, тільки у 2009 році Службою безпеки 

України із незаконного обігу вилучено майже 24 тонни наркотиків та 

наркосировини, припинено 116 злочинів, пов’язаних із незаконною міграцією, 59 

– торгівлею людьми. Існування загрози поширення у 2010 році у світі проявів 

екстремізму і тероризму, безпосередньо також має впливає на безпекову ситуацію 

в Україні. Зокрема, Службою безпеки України зафіксовано у 2009 році в Україні 

понад 120 проявів з ознаками терористичного характеру. 

Окрім того, проблема піратства, яка сьогодні набула геополітичного 

характеру, безпосередньо зачіпає інтереси України та її громадян. Враховуючи, 

що майже 70 тис. наших громадян працюють на закордонних суднах і все 

частіше стають заручниками піратів, ця проблема є однією з реальних загроз 

безпеці особи. 
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Оцінюючи ситуацію із виконанням зобов’язань України за Конвенцією 

Комітету ООН щодо захисту від такої загрози, як застосування тортур, 

Уповноважений з прав людини в Україні, визнає, що мають місце факти 

численних повідомлень про застосування в Україні катувань. Зокрема, за 

офіційними повідомленнями Уповноваженого з прав людини, саме  30% 

ув'язнених в Україні є жертвами катувань. 

6) Безпека співтовариств (збереження традиційних культур та етнічних 

груп). 

З перших днів свого існування сучасна українська держава по суті справи 

стала мультинаціональним проектом. Оскільки, у рамках політичного 

громадянства і політичної нації зведені воєдино багато народностей і етносів. 

Завдяки реалізації зваженої державної політики національної терпимості й 

етнічної толерантності вдалося уникнути появи активних міжнаціональних та 

міжрелігійних конфліктів. 

Нині права та інтереси представників національних меншин в Україні, у 

повній мірі забезпечуються положеннями низки нормативно-правових актів, 

зокрема, це: Конституція України, Декларація прав національностей України, 

Законами України “Про національні меншини в Україні”, “Про об’єднання 

громадян”, “Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов 

меншин” тощо. На рівні місцевих органів влади та місцевого самоврядування 

схвалені регіональні програми духовного відродження національних меншин, там 

де вони компактно проживають. 

Серед найбільш важливих задач, що стоять перед українським суспільством, 

особливу пріоритетність має необхідність удосконалення законодавчих на 

нормативно-правових засаду щодо збереження традиційних культур та етнічних 

груп з метою формування й реалізації у подальшому такої моделі 

етнонаціональних відносин, яка б продукувала стабільність і виступала фактором 

довгострокового національного розвитку. Разом з тим, гострою проблемою 

залишається питання облаштування депортованих кримських татар та осіб інших 
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національностей, які повертаються на постійне місце проживання (репатріантів) та 

їх адаптація і інтеграція в українське суспільство, незважаючи на відповідні 

спеціальні програми, які затверджені Кабінетом Міністрів України. Особливо це 

стосується нагального розв’язання низки конфліктогенних проблем, насамперед 

пов’язаних з облаштуванням представників кримських татар в АР Крим. 

Сепаратистські прояви в Україні мають некласичний характер, тобто не є 

наслідком діяльності потужних регіональних рухів чи організацій. Це, фактично, 

інформаційні операції, що мають на меті продемонструвати слабкість української 

держави, а також стають засобом тиску на українських політичних лідерів з боку 

іноземних держав та/або частини регіонального політичного істеблішменту. 

6) Політична безпека (достатні політичні права і відсутність політичного 

гноблення). 

Свобода зазнає дедалі більших утисків у світі, зазначає новий звіт 

недержавної організації “Дім Свободи” (Freedom House). У список “гірших із 

найгірших” цього року потрапили 17 країн і 3 території, мешканці яких “живуть в 

екстремально репресивному середовищі” і стикаються з “постійним утиском прав 

людини”. 

Говорячи про Україну, експерти “Дому Свободи” відмічають, що цьогорічні 

події з численними скаргами на утиски свободи слова і свободи зібрань з 

приходом нової влади ще не були відображені у відповідному тематичному 

щорічному звіті. Але якщо такі тенденції триватимуть, то Україна може втратити 

статус “вільної» країни за класифікацією “Дому Свободи”. “Ми занепокоєні 

розвитком подій в Україні. Україна належить до категорії вільних країн, але 

вільних країн, які мають деякі проблеми. Тому, якщо відбудеться навіть незначне 

погіршення, Україна потрапить до категорії “частково вільних» країн”, – 

попереджають експерти “Дому Свободи”. 

До проблем реального забезпечення конституційних прав і свобод людини 

увагу державних органів, громадськості по-справжньому не прикуто. В Україні не 

створені дієві громадські інституції, які б реально впливали на функціонування і 
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прозорість влади. Необхідність удосконалення політичної системи в Україні не 

викликає сьогодні сумніви. У Конституції України також закріплено важливий 

конституційний принцип, згідно з яким проголошені в ній права і свободи людини 

і громадянина, не є вичерпними. 

Уповноважений з прав людини в Україні вважає, що міжнародні стандарти 

прав і свобод людини, що мають забезпечуватися в Україні, потрібно розширити 

шляхом приєднання до низки універсальних міжнародних та європейських 

конвенцій з прав людини, а також зняти застереження до вже ратифікованих 

Україною конвенцій. 

Як свідчить аналіз стану дотримання Україною міжнародних стандартів у 

галузі прав людини, владою здійснюються кроки щодо приведення законодавства 

України у відповідність до міжнародних стандартів прав людини та їх 

запровадження у правозастосовчу практику. Водночас Уповноважений з прав 

людини вважає, що необхідно посилити заходи щодо забезпечення виконання 

взятих Україною зобов’язань в галузі прав і свобод людини. 

Якщо розглядати показник смертності людини в Україні, як інтегральний 

показник безпеки особи, то необхідно відзначити, що ситуація зі смертністю в 

Україні залишається вкрай складною, вплив якої на різні сфери національної 

безпеки держави відчувається вже сьогодні: у воєнній, - у зв’язку зі зниженням 

обороноздатності країни за рахунок поганого здоров’я і низької фізичної 

підготовки призовників, в економічній – скороченням чисельності трудових 

ресурсів, в соціально - економічній – зростанням обсягу затрат на соціальні 

потреби, пов’язані з виплатами по інвалідності тощо. 

Таким чином, вище окреслена ситуація об’єктивно вимагає від найвищого 

політичного керівництва держави забезпечення нагального проведення соціальних 

трансформацій в сучасному українському суспільстві. Оскільки, зволікання з 

проведення кардинальних реформ у суспільстві формує потенційні чинники 

зростання тенденцій до соціального напруження й конфліктності. 

Щодо вимірів соціальної напруженості у сучасному українському 
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суспільстві, то з вищенаведеного логічно витікає, що українське суспільство на 

сучасному етапі свого розвитку перебуває на межі серйозного соціального, 

суспільно-політичного та економічного і, не виключно, розкільного катаклізму. 

На думку більшості оглядачів, прогнозований соціальний вибух за таких 

обставин може бути трьох видів. 

Спонтанний, ніким і нічим не керований, - “війна всіх”, проти “всіх”; 

Спровокований – вибух, заради вибуху; 

Спрямований, або ж керований вибух, оформлений в більш - менш зрозумілу 

організаційну форму із приблизно прогнозованими результатами. 

При цьому, політичні мотиви на сьогодні не можуть бути серйозною 

причиною участі населення в конфліктах. Ці мотиви можуть бути не політичними, 

а саме соціально-економічними. Практично всі соціологічні опитування 

однозначно свідчать про те, що погіршення матеріального стану є головною 

причиною, яка може примусити населення “вийти на вулицю” для вираження 

протесту. 

Звичайно, є сумніви, щодо того, наскільки реальна ця готовність “вийти на 

вулицю” і брати участь у відкритих акціях громадянського протесту. Проте не 

враховувати це було б помилкою. 

Разом з тим, соціальна напруженість має чітку регіональну специфіку. Так, 

на думку соціологів, передусім у Києві та інших великих містах і обласних 

центрах найімовірніша участь населення в акціях протесту. Навпаки, в малих 

містах і селах – це менш реально. Щодо цього, то слід також звернути увагу на 

існування визначеності за межами критичного рівня стривоженості населення. 

Отримані соціологічні дослідження за останній час свідчать, що майже 

кожний другий дорослий громадянин України перебуває в стані високого і 

гіпервисокого рівня стривоженості. Тобто в стані, коли неможливо приймати 

раціональні рішення і пристосовуватися до нестабільних умов життя. 

Не випадково, Міжнародна організація праці (МОП) віднесла Україну до 

спису тих держав, у яких присутній найвищий ризик соціальної стурбованості. 
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Разом з Україною до переліку таких держав потрапили – Мексика та Перу. 

Представники МОП зазначають, що у 2010 році випадки соціальної стурбованості 

були зареєстровані майже у 25 країнах і пов’язані вони, як правило з наслідками 

світової фінансово-економічної кризи. 

Окрім того, в сучасних умовах, за цією тривожною тенденцією 

деформується соціально-психологічний клімат у суспільстві. В масовій свідомості 

переважають негативні почуття. Очевидно, що такий психологічний стан 

населення сприятиме виникненню конфліктного типу суспільної поведінки. 

Разом з тим, численні соціологічні дослідження фіксують стійку тенденцію, 

що в цілому населення не схвалюватиме конфліктні форми вираження свого 

невдоволення – вуличне безладдя, погроми, створення незаконних збройних 

формувань, незаконні страйки, голодовки протесту тощо. Опитування 

підтверджують, що населення дотримуватиметься саме легітимних форм 

соціальної боротьби - звернення з вимогами до органів влади, критика в пресі, 

законні мітинги, демонстрації і страйки, а також збір підписів під колективними 

зверненнями. 

Проте, за нашою версією, масштабний політичний конфлікт на латентній 

(прихованій, неявній) стадії у суспільстві все таки існує. З огляду на особливості 

теперішнього часу він виражається у викривлених, предконфліктних відносинах, 

між владою, державою і населенням. Про його існування свідчить різке падіння 

авторитету держави та державних інституцій, а також окремих гілок державної 

влади. 

Руйнуються канали комунікативного зв’язку держави і населення: владі 

ледве вдається донести до громадян значення і необхідність рішень що 

приймаються, відчувається нерозуміння змісту і методів реформ на широкий 

український загал. 

Водночас, громадська думка досить жваво реагує на позитивні зміни. 

Відзначимо, що у цьому контексті більшість населення схвально ставляться до 

завершення конституційного безладдя, припинення політичного протистояння 
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гілок державної влади, досягнення певних успіхів у макростабілізації економіки. 

Позитивні результати реформаторських зусиль стають поступово очевидними. 

Таким чином, можна зробити висновок – потенціал стабільності в 

суспільстві ще існує, він поки що здатний нейтралізувати негативні дії 

конфліктних чинники. Але необхідно бути реалістом – об’єктивні умови для 

конфліктного розвитку подій досить вагомі і мають схильність посилюватися. 

Відтак, в суспільстві існує соціальна напруженість, зумовлена насамперед 

економічними, а не політичними чинниками. 

Сьогодні ситуація в країні не виходить з під контролю. Проте слід зважати 

на те, що опитування громадської думки чітко фіксують значне невдоволення 

населення кризовим станом суспільства. 

Отже, виходом з ситуації стає курс на корінну модернізацію соціально-

економічних відносин в країні шляхом проведення низки відповідальних 

соціальних реформ. При цьому, люди хочуть реальних змін, саме системних 

перетворень, а не реформ, як таких. Бо реформи по своїй суті це модернізація, 

удосконалення існуючої системи. 

Саме тому надзвичайної актуальності набувають концептуальні засади та 

основні напрями реалізації соціальних реформ в сучасному українському 

суспільстві. В умовах переформатування політичної системи, зміцнення вертикалі 

державної влади надзвичайної суспільної ваги набуває питання шляхів та методів 

проведення соціальних реформ в українському суспільстві. Їх основні напрям и 

реалізації та концептуальні засади окреслені у Посланні Президента України до 

українського народу, визначені Програмою економічних реформ та закладені у 

передвиборчій Програмі Президента України В.Ф.Януковича “Україна – для 

людей”. Зокрема, саме ця Програма на день сьогоднішній формує безпосередній 

фоновий відтінок проведення широкомасштабних суспільних та соціально-

економічних реформ в українському суспільстві (див. Додаток А (Таблиця 

основних стратегічних пріоритетів, цілей, завдань та засад у проведенні 

соціальних реформ в Україні)). 
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При цьому слід враховувати і наступні обставини, по-перше, аналіз ситуації, 

що склався після президентських виборів, розстановка політичних сил та їхня 

орієнтація стосовно найважливіших питань суспільного характеру і зокрема, 

соціального плану, свідчить, щодо існування нагальної потреби в удосконаленні 

механізмів взаємодії між органами державної влади стосовно вироблення 

узгодженості в реалізації на загальнодержавному рівні дій спрямованих на 

впровадження у життя передвиборчої Програми Президента України В.Ф. 

Януковича. 

Попередній досвід державотворчих процесів переконливо довів згубність 

курсу на загострення стосунків між різними гілками державної влади в Україні та 

необхідність пошуку компромісних шляхів за умови різних політичних ситуацій. 

Безумовно, лейтмотивом діяльності усіх органів державної влади стає 

необхідність усвідомлення реалізації Програми на загальнонаціональному рівні, 

як у поточній діяльності, так і у стратегічній перспективі. 

При цьому, тактичною та стратегічною метою діяльності органів державної 

влади стає локалізація та мінімізація можливого впливу соціально-економічних 

явищ негативного характеру, що можуть мати місце внаслідок подолання 

наслідків світової фінансово-економічної кризи. 

По-друге, реалізація вищевказаної Програми забезпечується з боку 

керівників центральних органів державної влади чітким визначенням та 

дотриманням єдиної стратегічної лінії поведінки у руслі окреслених 

передвиборчих ініціатив Глави держави. 

Це підсилюється, зокрема, складанням плану законопроектних робіт з 

підготовки відповідних законопроектів, який визначає їх перелік, терміни 

підготовки, виконавців та інші процедурні питання щодо реалізації Програми, 

проведенням організаційних заходів які передбачають порядок спільного 

опрацювання Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету 

Міністрів України, Верховною Радою України та іншими причетними державними 

органами, організаціями, установами, узагальнення пропозицій і зауважень 
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місцевих (регіональних) органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування щодо законопроектів які стосуються їх діяльності, а також 

широку агітаційно-пропагандистську кампанію щодо стратегічних ініціатив Глави 

держави, проведення низки семінарів та конференцій, реалізація заходів 

масмедійної підтримки. 

Окрім цього, передбачається єдину, чітко скоординовану лінію 

комунікативної поведінки між Президентом України, Кабінетом Міністрів 

України та Верховною Радою України, а також ефективність інформаційного 

супроводження відповідних реалізаційних заходів. 

Важливою складовою у цьому процесі має стати також запровадження 

моніторингу реалізації органами державної влади стратегічних цілей, пріоритетів 

та завдань визначених Главою держави щодо реалізації реформаторського курсу. 

Саме таких підхід сприяє утвердження політичного лідерства Глави держави 

у питаннях формування та реалізації проведення соціальних трансформацій в 

українському суспільстві. 

По-третє, курс на проведення реформ підкріплюється відповідною 

політичною волею і організаційно-розпорядчими та нормативно-правовими діями, 

а також законодавчим забезпеченням. 

Зокрема, у Верховній Раді України з цією метою була сформована 

відповідна коаліція парламентських політичних сил під назвою “Стабільність і 

реформи”, схвалена парламентом України Урядова Програма, яка визначила 

ключові етапи проведення реформ, затверджена Державна програма економічного 

та соціального розвитку України на 2010 рік, а також Глава держави своїм Указом 

№ 355 від 17 березня 2010 року створив Комітет з економічних реформ, 

передбачивши головування у ньому та роботу відповідної робочої групи з 

реформування соціальної сфери і підвищення якості життя громадян України. 

Так, 22 березня поточного року під час першого засідання Комітету з 

економічних реформ Глава держави наголосив, що: “Реальні економічні реформи 

треба починати негайно. Незважаючи на складне фінансове та економічне 
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становище, я впевнений, що ми вийдемо з кризи сильнішими і зробимо якісний 

ривок на шляху до нашої стратегічної мети – через 10 років увійти у двадцятку 

найрозвинутіших країн світу”. 

Така заява мала на меті “заякорити” у свідомості українців бажання 

Президента України швидко та ефективно почати втілення змін у країні. 

На початку червня поточного року Президент України Віктор Янукович 

проголосив Програму економічних реформ. 

Але навіть ті, хто увійшов до складу парламентської коаліції не поспішають 

публічно підтримувати цю Програму. Ані представники фракції КПУ, ані 

представники блоку В.Литвина не виступають із переконливими заявами щодо 

підтримки нового курсу влади. 

Проблемними аспектами реалізації соціальних реформ на сучасному етапі 

розвитку української держави є те, що, оцінюючи динаміку реалізації 

проголошених широкомасштабних реформ, низка вітчизняних аналітиків 

припускаються думки, що за останніх сім місяців поточного року в Україні 

реформи так і не розпочалися. Уряд спромігся лише на виконання жорстких вимог 

МВФ. При цьому, виконання Меморандуму МВФ подається офіційними 

українськими речниками, як зведення основних непопулярних реформ, необхідних 

для того, аби врятувати ситуацію в країні убезпечивши її від дефолту та 

соціально-економічного колапсу. 

Відтак, наразі країна не почула основних засад в проведенні пенсійної 

реформи, реформи ЖКГ та в багатьох інших сферах тощо. Окрім того, існують 

паралельні державні інституції, які продовжують опікуватися проблематикою 

реформ у державі. Зокрема, існує Урядовий комітет з економічних реформ, який 

очолює керівник українського Уряду і паралельно є Віце-прем’єр-міністр України, 

який безпосередньо відповідає за впровадження у життя реформаторського курсу. 

Окрім цього, існує питання оцінки стану виконання передвиборчої програми 

чинних парламентських фракцій, і зокрема, пропрезидентської фракції ПР у 

частині політичної відповідальності за взяті на себе зобов’язання. Наразі, 
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аналітики відзначають той факт, що фракція ПР у Верховній Раді України не 

поспішає виконувати власну програму дій. 

Численні проколи з розробкою Податкового кодексу, підвищення тарифів на 

комунальні послуги, зростання цін на споживчі товари, все це є свідченням 

недостатньої політичної відповідальності, що зрештою може у подальшому 

суттєво вплинути на електоральний результат регіоналів. 

Адже, нажаль тарифи не обраховуватимуться у відповідності до якості 

житла і платоспроможності громадян. Тим більше, що вже тепер у 

дискримінаційному положенні (стосовно можливостей оплати комунальних 

тарифів) опинилися ті, хто щойно втратив роботу, чи ті, хто не перебуває на 

обліку в Центрі зайнятості. 

У полі зору оглядачів опинився у свій час і текст коаліційної Угоди в 

частині детального аналізу засад соціальної політики. Відмічають той факт, що 

такий розділ є відсутнім, попри те, що боротьба з бідністю є одним з ключових 

пріоритетів у діяльності Президента України, адже саме до цієї проблеми була 

прикута увага новообраного Глави держави у його інавгураційній промові. 

Втім, Указ Президента України від 26 лютого 2010 року № 274/2010 “Про 

невідкладні заходи з подолання бідності”, яким доручалося Уряду у тримісячний 

строк розробити проект загальнодержавної програми подолання та запобігання 

бідності в Україні на 2010-2015 роки залишається не виконаним по день 

сьогоднішній, рівно як і Указ Президента України “Про Стратегію подолання 

бідності” від 15.08.01. № 637/2001 на загальнодержавному рівні також є 

невиконаним. 

Болючою проблемою залишається питання здійснення унормованих заходів 

щодо аудиту стану, динаміки зростання, фінансового забезпечення і реалізації 

соціальних пільг та компенсацій, визначених чинним законодавством для окремих 

категорій громадян України та переведення їх на адресну соціальну допомогу. 

Щодо оцінки Програми реформ проголошеної Главою держави, то більшість 

експертів відзначають той факт, що Програма економічних реформ не містить 
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конкретного плану дій, в якому би чітко, послідовно зазначалося, що конкретно, 

хто і коли буде робити для досягнення завдань, визначених у кожному розділі. 

Конкретний, змістовний та переконливий план, а також комунікаційна 

стратегія щодо інформування про хід втілення Програми полегшив би керівництву 

країни завдання популяризації реформ. Адже підтримка та порозуміння з боку 

громадськості є необхідним чинником успішного трансформаційного процесу. 

Особливо, коли це включає непопулярні заходи, такі як скорочення соціальних 

виплат, робочих місць, збільшення податків тощо. Важливим у цьому контексті є 

пояснення, чому без таких заходів неможливо досягнути покращення життя у 

довгостроковому періоді. 

Широка підтримка населення є необхідною передумовою успішного 

втілення трансформаційних перетворень і зокрема, реформ у соціальному секторі 

українського суспільства. 

Саме з цією метою Уряд України здійснює першочергові кроки які 

спрямовуються на підтримку проведення соціальних реформ населенням країни у 

наступних сегментах соціальної сфери. 

Сфера подолання безробіття та розвиток державної системи 

працевлаштування: 8 вересня поточного року Кабінет Міністрів України 

затвердив своєю Постановою № 831 “Основні напрямки реалізації державної 

політики зайнятості на 2010-2011 роки”. Метою даного документу є запобігання 

погіршенню ситуації у сфері зайнятості населення внаслідок фінансово-

економічного підвищення економічної активності населення, сприяння його 

занятості та посилення соціального захисту шляхом державного регулювання 

ринку праці. Для цього центральні і місцеві органи виконавчої влади мають 

забезпечити реалізацію наступних завдань: 

- забезпечити економіку країни кваліфікованими кадрами; 

- підвищення якості та конкурентоспроможності національної робочої 

сили; 

- зміцнення позиції молоді на ринку праці; 
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- посилення мотивації до легалізації продуктивної зайнятості; 

- детінізація трудових відносин; 

- забезпечення дотримання прав і гарантій працівників; 

- розвиток системи державної служби зайнятості населення. 

Сфера відшкодування витрат населення на оплату житлово-

комунальних послуг: Уряд на своєму черговому засіданні ухвалив низку постанов 

щодо впорядкування окремих питань щодо впровадження порядку призначення та 

надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг. Зокрема, це стосується питань придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива. Цими урядовими нормативно-

правовими документами надається право громадянам надсилати до органу праці 

та соціального захисту населення документи для призначення субсидій поштою. 

До того ж, документ передбачає, що прийняття рішення про призначення субсидій 

здійснюється у 10-денний термін. Реалізація даного рішення Уряду спростить 

порядок оформлення житлових субсидій для громадян та забезпечить соціальний 

захист населення в умовах корегування тарифів на житлово-комунальні послуги. 

Сфера пенсійної системи: Кабінет Міністрів України планує, що з початку 

2012 року має бути впроваджений у життя другий рівень пенсійної системи – 

накопичувальний. Ця реформа має у першу чергу стосуватися 41% платників 

пенсійних внесків, яким у 2012 році буде більше 35 років. З цією метою Уряд 

провадить відповідну нормативно-правову роботу щодо приведення деяких актів 

законодавства до запланованих урядових рішень. Разом з тим, болісним питанням 

поки що залишається проблема збільшення рівня пенсійного віку для працюючих 

громадян України. За офіційними повідомленнями представників Кабінету 

Міністрів України, Уряд поки що не розглядав це питання у площині 

законодавчих та нормативно-правових ініціатив. 

Наразі, у Верховній Раді України зареєстровані народними депутатами 

України ряд законопроектів з цього питання. 
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Сфера соціального страхування: з 1 січня 2011 року набуває чинності 

Закон України “Про збір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування”. Замість платежів до чотирьох соціальних фондів, цим 

Законом передбачається введення єдиного соціального внеску. Таким чином, 

Закон спрощує систему відрахування та забезпечує певну централізацію коштів 

соціальних внесків. 

Таким чином, стартові площадки для проведення й реалізації можливих 

соціально-економічних реформ в Україні ще існують, хоча термін їх часової 

реалізації є доволі звуженим, рівно як і момент для їх проведення дещо втрачений. 

Втім, ризикнемо припустити, що ще не все загублено - є ще можливість вийти на 

шлях широкомасштабного та кардинального реформування країни і зокрема, такої 

суперечливої та складної сфери, як соціальні відносини. 
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3.3. Диференціація доходів населення – наслідки для соціальної 

структури суспільства 

Сукупні доходи населення, їхній рівень і диференціація на сьогодні є 

основними показниками економічного і соціального добробуту суспільства. 

Розподіл їх має яскраво виражене соціально-політичне забарвлення, визначаючи 

майнову і соціальну диференціацію, яка у свою чергу впливає на соціальну 

структуру сучасного українського суспільства. 

Чому рівень доходів та їх диференціація є основним критерієм віднесення 

конкретної людини до відповідної частки соціальної структури населення? Тому, 

що в останні роки в Україні проявились такі тенденції впливу на суспільство як: 

радикальні зміни у формах власності із її зосередженням у досить мало чисельної 

групи можновладців, не в першу чергу за рахунок приватизації державної 

власності; не бачена поляризація населення за рівнем доходів і матеріального 

добробуту, відчуження пересічного українця від засобів виробництва, що 

супроводжується такими явищами, як безробіття, зубожіння широких мас 

населення, деградація моралі, стагнація економіки тощо. 

В умовах сучасної української дійсності, коли ще не сформовані ні 

капіталістичні відносини і властиві їм стійкі соціальні групи (класи), не до кінця 

зруйновані патерналістські надії населення, все зазначене вище лише посилює 

соціальну нерівність і невизначеність соціальної структури українського 

суспільства. 

Соціальна нерівність індивідів і соціальних групп (класів) є результатом 

соціальної стратифікації. Соціальна стратифікація – поділ суспільства на 

вертикально розташовані соціальні групи і верстви (страти), які мають різний 

престиж, власність, владу, освіту тощо 2 . На сьогодні страти – це соціальні 

класи, які мають різний престиж, власність, владу, освіту тощо. Соціальна 

стратифікація означає як сам процес, що безперервно триває в суспільстві, так і 
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його результат – соціальну структуру суспільства. Огляд досліджень соціальної 

науки показує, що не дивлячись на досить значну кількість кваліфікаційних ознак 

соціальної стратифікації, наприклад, належність до певного роду, стать, вік, що 

відповідно трансформувалися в ієрархію родинних, вікових і статевих груп, 

соціально-економічних, соціально-демографічних та інших, основним показником 

належності до основних соціальних прошарків у соціальній стратифікації 

залишився показник рівня доходів. 

Державний комітет статистики України визначає дохід населення як обсяг 

нарахованих в грошовій та натуральній формі: заробітної плати, прибутку та 

змішаного доходу, одержаних доходів від власності, соціальних допомог та інших 

поточних трансфертів 3 . 

Сучасна соціальна стратифікація визначає лише три класи соціальної 

структури суспільства – вищий, середній та нижчий або багаті, заможні та бідні 

(Рис.3.3.1). 

Рис.3.3.1. Види соціальної структури суспільства 

 

Неосновні класи виникають за рахунок додавання страт (прошарків), 

лежачих усередині одного з основних класів. На сьогодні існує соціальна 

структура західного (Європейського) суспільства, яка складається з 7 класів: 

верхній-вищий, нижчий-вищий, верхній-середній, середній-середній, нижчий-

середній, верхній-нижчий та нижчий-нижчий класи. А також протилежна їй так 

звана латиноамериканська – з двома головними соціаль-ними групами – багатими 
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та бідними, з невеликим прошарком заможних. Але ще існує й третя модель 

соціальної структури суспільства, яка характерна для пост радянських та східних 

європейських країн – 80-85% бідних, 3-5% багатих, а середнього класу як би 

немає.  

У соціології критерієм віднесення людини до того або іншого класу є не 

лише дохід, але також об'єм влади, рівень освіти і престиж заняття, які 

передбачають спосіб життя окремої особи та стиль її поведінки [4].  

Таким чином соціальну стратифікацію сучасного західного суспільства 

можна представити так, як в таблиці 3.3.1. 

  Таблиця 3.3.1 

Соціальна стратифікація сучасного західного суспільства 

Класи Прошарки Орієнтовний склад прошарків 

Вищий 

Вищий-вищий 

<1% 

Цей клас складається з "аристократів по крові", які на 

протязі багатьох поколінь накопичили незчисленні 

багатства. Їх відрізняє особливий образ життя, 

великосвітські манери, бездоганний смак і поведінка. 

Вищий (нижчо-

вищий)  2% 

Складається в основному з "нових багатих", які 

захопили вищі посади у політиці, бізнесі, 

промисловості та в інших видах господарської та іншої 

діяльності. Наприклад відомі спортсмени, естрадні 

"зірки", головні управляючі національних та 

транснаціональних компаній, співвласники престижних 

фірм, вищі військові чини, депутати, судді вищих 

інстанцій і т. д. 

Середній 

Вищий-середній 

 12% 

Складається в основному з високооплачуваних 

спеціалістів, таких як крупний архітектор, адвокат чи 

юрист, відомі лікарі, артисти, менеджери вищої ланки, 

викладачі вищих учбових закладів і т. д. 

Середньо-

середній  32% 

Найбільш чисельна соціальна група, яка складається з 

хороше оплачуваних службовців, професіоналів, 

вчителів, менеджерів середньої та нижньої ланки, 

висококваліфікованих працівників та медиків тощо. 

Нижчо-середній 

(робочий клас)    

 38% 

Складається з службовців нижчого рангу, працівників і 

кваліфікованих робочих 

Нижчий 

Верхнє-нижчий  

 9% 

Це малокваліфіковані робочі, продавці, офіціанти, 

швейцари, водії, тобто спеціалісти, які не потребують 

освіти вище середньої 

Нижчо-нижчий 

("соціальне 

дно") <7% 

Це, як правило особи, що не мають середньої освіти, 

заробляють випадковими роботами або жебрацтвом, 

алкоголіки, дармоїди, "бомжі" та інші асоціальні 
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елементи. 

 

Особливість української соціальної стратифікації полягає в тому, що 

основним критерієм віднесення до того чи іншого класу стало відношення до 

власності, точніше розмір доходів. 

Спроба визначити соціальну структуру населення була зроблена ще у 2003 

році 5 . Вже тоді було визначено, що дані Держкомстату України за 2001-2002 рр. 

не відповідали дійсності, оскільки жодне з обстежень не охоплювало дійсно 

заможні верстви населення: максимальні індивідуальні доходи у 2001 році 

становлять, за їх даними, 94 тис. грн., при тому, що навіть за даними Державної 

податкової адміністрації у тому ж році офіційні річні доходи 185 осіб становили 

від 500 тис. до 1 млн. грн., а 75 – перевищили 1 млн. гривень. за даними ДАІ, 

населення України володіє майже 5 млн. легкових автомобілів, тоді як, за даними 

обстежень умов життя домогосподарств, проведених Держкомстатом, – тільки 3 

мільйони. Зазначені розбіжності є результатом того, що саме ті домогосподарства, 

які мають високі доходи (непрямою ознакою чого є наявність автомобіля) не 

повністю охоплюються вибіркою. 

Дослідженням була визначена тогочасна соціальна структура суспільства в 

Україні, яка складалася з чотирьох соціальних груп (таблиця 3.3.2). 

 

    Таблиця 3.3.2 

Соціальна структура населення України за рівнем поточних доходів 

та місцем проживання, 2002 рік % 

 
Україна 

в цілому 

Великі міста 

(більше 100 тис. 

жителів) 

Малі міста (до 

100 тис. 

жителів) 

Сільські 

поселення 

Заможні  3,9 6,2 3,1 2,0 

Середньодохідні  21,5 27,7 19,2 16,3 

Потенційно середньо 

дохідні  

47,4 

46,2 49,1 

47,3 

Низько-дохідні 13,4 10,8 14,0 16,0 

Злиденні 13,8 9,1 14,6 18,4 

Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Оскільки рівень витрат більш точно вказував на рівень доходів тому, що він 

враховував витрати за рахунок тіньових доходів, соціальні групи визначалися у 

2002 році за рівнем витрат. Крім того були враховані розбіжності у доходах за 

місцем проживання. 

Найвища соціальна група (3,9%) – заможні. Рівень витрат на одну людину 

більше 683 гривень. 

Середньодохідні (21,5%) – рівень витрат до 683 грн. на місяць. У 2002 році 

розглядалася як соціальна база майбутнього середнього класу. 

Потенційно середньо дохідні (47,4%) – витрати до 368 грн. на місяць. Тобто 

доходи перевищують межу бідності, але недостатні для віднесення до середнього 

прошарку. Ці люди фактично балансують між бідністю та добробутом, і в 

залежності від державної політики доходів та від результативності власних зусиль 

можуть у майбутньому перейти або до середнього класу, або до бідноти. 

Бідні (27,2%) - сукупні витрати менше 192 грн. на місяць. У складі бідних 

доцільно виділяти злиденних – 13,4% населення (витрати в розрахунку на умовно 

дорослого є меншими за 60 % медіанного рівня, тобто за даними 2002 року 

меншими 153,4 грн. на місяць), а решту бідних – як низько дохідних (13,4%) з 

витратами в розрахунку на умовно дорослого більшими за 60 та меншими за 75 % 

медіанного рівня у межах 153-192 грн. на місяць. 

За минулі роки диференціація доходів значно зросла. Сталося це тому, що за 

цей час відбулася значна соціальна поляризація суспільства при якому майновий 

чинник став стрижнем соціально-економічних трансформацій. Економічний 

статус і спосіб життя вищої верстви населення різко зросли, а в більшості 

населення – різко знизилися. Межі зубожіння та бідності розширилися, 

виокремилося "соціальне дно" – жебраки, безпритульні, декласовані елементи. 

Якщо в стратифікації радянського суспільства домінував адміністративно-

посадовий критерій соціального статусу кожної конкретної особи, пов’язаний з 

місцем у системі влади та управління, то в стратифікації нинішнього українського 

суспільства вирішальним є критерій власності та прибутків. Раніше політичний 
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статус визначав матеріальне становище, тепер величина капіталу та доходу 

визначає політичну вагу. 

Правлячою політичною й економічною силою стала олігархія. Класичне 

визначення цього соціального феномена було дане ще в Давній Греції Платоном і 

Аристотелем, які визначили її як деформацію державної влади; як невелику групу 

багатих людей, яка у своїй діяльності керується суто корисливими мотивами. У 

сучасному розумінні під "олігархією" розуміють зрощення приватного капіталу з 

державою і насамперед з управлінською бюрократією, в суто корисливих цілях. 

Генетичною основою української олігархії стала, в основному, колишня 

партійно-радянська номенклатура, яка змогла на початку процесу трансформації 

утримати доступ до фінансових ресурсів і здійснювати контроль за ключовими 

сферами економічної діяльності, зокрема державної політики доходів, заробітної 

плати та розподілу державної соціальної допомоги. 

Сучасна вітчизняна соціологія визначає, що трансформаційна соціальна 

структура пострадянських країн у т.ч. України, має два однаково важливих і 

відносно незалежних вимірювання: соціальне (або вертикальне) і культурно-

політичне (або горизонтальне) [6]. 

Перше відображає ієрархічну структуру суспільства. На його основі 

виокремлюються соціальні прошарки, що розрізнюються рівнем соціального 

статусу, масштабом і структурою ресурсів, які використовуються, та механізмами 

впливу на трансформаційний процес. 

В основі тих груп, котрі утворюються за допомогою другого вимірювання, 

лежить спільність культури, переконань та інтересів, що виражається в схожій 

спрямованості індивідуальних, групових і колективних дій (таблиця 3.3.3.). 

На сьогодні на перший план вийшли такі соціально-політичні сили як 

державно-олігархічні та кримінальні, які формують політичну владу, як головний 

економічний ресурс, що дає їм можливість витягувати надлишковий прибуток і 

доходи, формувати відповідну соціальну структуру держави. 
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Таблиця 3.3.3 

Сучасна соціальна структура України 
Соціальні 

прошарки 

України 

Соціально-політичні сили 

державні олігархічні 
ліберально-

демократичні 

соціально-

демократичні 

націонал-

патріотичні 
кримінальні 

Еліта та верхній 

прошарок 

(фактори 

макрорівня) 

Владна 

політична еліта  

Власники 

величезного 

капіталу 

("олігархи") 

    

Верхівка 

бюрократії 

та силових 

структур 

Лідери 

кримінального 

світу та 

економічної 

злочинності 

середній 

прошарок 

(фактори 

мезорівня) 

Середня ланка 

цивільної та 

воєнної 

бюрократії 

Периферія 

олігархічних 

імперій 

Масові 

представники 

бізнес-

прошарку 

Соціально-

демократична 

частина 

професіоналів 

Націонал-

патріотична 

частина 

середнього 

прошарку 

Корумпована 

бюрократія 

середнього 

рівня 

  
Професіонали 

на службі влади 
  

Незалежні 

професіонали 
      

базовий 

прошарок 

(фактори 

мікрорівня) 

Державна 

частина 

базового 

прошарку 

  

Ліберально-

демократична 

частина 

базового 

прошарку 

Соціально-

демократична 

частина 

базового 

прошарку 

Націонал-

патріотична 

частина 

базового 

прошарку 

Рядові 

учасники 

організованої 

злочинності 

Олігархічна влада, яка характеризується прагненням свого збагачення і 

подальшого збільшення доходів та надприбутків, як головним сенсом соціально-

економічного управління українським суспільством, призводить до таких 

наслідків як: 

- консерватизм в економіці – збереження існуючого становища з розподілу 

доходів, тобто збереження існуючого співвідношення багатих і бідних. Як 

свідчить статистика за останні роки рівень бідності коливався у межах 21-26%, а 

кількість мільйонерів чи "нових українців" збільшилась за 10 років з 44 осіб у 1999 

р. до 6,2 тис. осіб у 2009 році; 

- зниження ефективності економіки внаслідок браку стимулів до її 

зростання та втрати конкурентоспроможності, оскільки приватні інтереси 

превалюють над державними, крім того найбільші доходи отримують не від 

виробничої діяльності, а від продажу цінних паперів та приватизованих 

підприємств; 
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- нечесна конкуренція у зв’язку з можливістю використовувати державний 

і адміністративний ресурс, який дозволяє ліквідацію фірм, що не 

співробітничають із владою, стримувати розвиток середнього й малого бізнесу 

який може вирости у серйозних конкурентів. 

Така влада сприяє тому, щоб у нинішній соціальній структурі українського 

суспільства потрапити з нижчих у вищий клас було неможливо із-за недостатніх 

владних ресурсів, рівня та якості освіти, і, особливо, доходів пересічного жителя 

країни. 

Статистичні дані і дані Державної податкової адміністрації підтверджують 

вищезазначене і констатують те, що в українському суспільстві за останні роки 

з’явився вищий клас – клас багатих. 

За підсумками деклараційної кампанії за 2009 рік 6155 осіб отримали дохід 

понад 1 млн. гривень (за 2008 рік – 7423) 7 . Найбільша питома вага в структурі 

задекларованих доходів – від продажу цінних паперів (корпоративних прав), 

іноземних доходів, доходів у вигляді спадщини (подарунків), від продажу та 

оренди рухомого і нерухомого майна. 

У кризовий 2008 рік кількість українських мільйонерів стала на 400 осіб 

більше, ніж у 2007 році. Проте сума задекларованих доходів скоротилася на 26,8% 

до 22,1 мільярдів гривень. Жодного мільярдера в 2008 році в країні зафіксовано не 

було (найбільший дохід, отриманий в 2008 році, становив понад 600 мільйонів 

гривень). Так само їх не було за підсумками 2007 і 2006 років, а ось в 2005 таких 

було відразу троє. У 2005 році в Україні було 1299 мільйонерів
7
. Ще кілька осіб, за 

даними Державної податкової адміністрації за 2005 рік, мають доходи понад 1 

млрд. грн., які отримали від продажу цінних паперів. Більш ніж півмільярда в 

Україні офіційно мають 20 осіб, понад 100 українських громадян задекларували 

більш ніж 100 млн. гривень. 

Загальна кількість мільйонерів в Україні значно більше за тих, хто отримав 

більше мільйона гривень за один рік. Крім того, якщо вважати по сумарному 
                                                           
7 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kontrakty.com.ua/show/ukr/article/7489/2620067489.html 
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статку, то в Україні знайдуться і мільярдери. Наприклад, статки Ріната Ахметова, 

найбагатшої людину країни, оцінювались на початок 2010 року в 9,6 мільярдів 

доларів. Це більше, ніж у найбагатшої людини Росії Михайла Прохорова (9,5 

мільярда доларів). За даними українського тижневика "Фокус" на початок 2010 

року кількість доларових мільярдерів в країні скоротилася з 21 до чотирьох
8
. 

Оскільки вибіркові обстеження умов життя домогосподарств не дають даних 

щодо доходів багатих, а величина доходів багатих починається з 1920 грн., при 

середньомісячних загальних доходах одного домогосподарства в 2009 році – 2892 

грн. (наявний дохід у розрахунку на одну особу – 1217,2 грн.), прошарок багатих, 

визначений за експертними висновками, поки що досить невеликий і дорівнює 

сьогодні приблизно 0,05% населення країни. 

Більш детальніше, за даними вибіркового дослідження умов життя 

домогосподарств, визначені доходи нижчого класу – бідних 8 . Так, за 

розрахунками, здійсненими Інститутом демографії та соціальних досліджень 

Національної академії наук на основі матеріалів Держкомстату, рівень бідності у 

2009р. порівняно з 2008р. знизився на 0,6% і становив 26%. Межа бідності
9
 

досягла рівня 835 грн. у середньому на одну особу на місяць і збільшилася 

порівняно з попереднім роком на 7%. У стані бідності перебувало близько 11,7 

млн. осіб (4,0 млн. домогосподарств), що відповідно на 3% менше, ніж у 

попередньому році. 

Межа бідності – це рівень доходу, нижче від якого є неможливим 

задоволення основних потреб 9 . Вона встановлювалась як частка прожиткового 

мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. На сьогодні, оскільки величина 

прожиткового мінімуму стала менше розрахункової межі бідності (835 грн.), (701 

грн. офіційно встановлений, 859 грн. – фактичний, за даними Міністерства праці 

та соціальної політики) вона може вважатись орієнтовною межею бідності. 

                                                           
8 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tsn.ua/groshi/za-chas-krizi-v-ukrayini-zrosla-kilkist-milioneriv.html 
9 Межа бідності становить 75% медіанного рівня середньомісячних сукупних еквівалентних витрат однієї особи.  
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Частка населення із середньодушовими загальними доходами у місяць 

нижче прожиткового мінімуму склала 21,4% (у 2008р. – 18,1%). За рік більш 

суттєво збільшилася частка такого населення серед жителів малих міст (з 19% до 

25%), серед мешканців великих міст – відповідно з 10% до 13%, серед селян – з 

27,8% до 29,0%.  

Майже 40% осіб, рівень життя яких нижче прожиткового мінімуму, – це 

працюючі, 13% – непрацюючі пенсіонери, майже кожна третя особа – дитина до 

18 років. Найбільше частки осіб із середньодушовими загальними доходами 

нижче прожиткового мінімуму зросли серед працюючих осіб (в 1,3 рази та 

непрацюючих пенсіонерів (в 1,2 рази).  

До злиденних верств населення відносяться особи з розмірами щоденних 

витрат менше одного долара США (за методикою Світового банку), або менше 30 

доларів США на місяць. У 2009 році це було близько 240 гривень. Враховуючи 

дані Держкомстату України, кількість злиденних можна було визначити в межах 

0,3-0,5% всього населення. 

Дослідження, проведене в квітні 2010 року Інститутом соціології НАНУ 

показує, що для жителів маленьких міст високий рівень доходу – це майже 42 тис. 

грн. в місяць
10

. Для сільських жителів багатим є той, хто має 35 тис. грн. в місяць. 

В середньому по країні багатим вважається той, хто має дохід більше 37 тис. 

гривень. 620 гривень в місяць на одного члена сім'ї більшість українців вважають 

рівнем жебракування (за статистичними даними обстеженням домогосподарств 

такими у 2009 році можна вважати близько 16-17%). При цьому для киян ця цифра 

складає 1329 гривень. На думку жителя невеликого містечка, жебракам може 

рахувати себе всякий, чиї доходи не перевищують 611 гривень в місяць. А ось 

сільські жителі вважають такими людей, що живуть на 523 гривни в місяць.  

                                                           
10 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://job.ukr.net/news/ukraincy-hotjat-zarbtyat-po-37-tys-griven-v-mesjac/ 

http://job.ukr.net/news/ukraincy-hotjat-zarbtyat-po-37-tys-griven-v-mesjac/
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У столиці бідними вважають себе всі, чиї доходи не перевищують 1770 

гривень. У маленьких містах рівню бідності відповідає місячний дохід на рівні 

1235 гривень, а в селі – 883 гривень. 

Між бідними та багатими повинен знаходитись середній клас. Але 

особливість українського соціуму в тому, що його подавляючи частина не має 

таких доходів, щоб забезпечити собі достойне життя.  

Огляд соціально-економічної та соціологічної літератури свідчить про те, 

що основними атрибутами достойного життя може вважатися можливість 

придбати необхідні дорогі товари довготривалого користування, зокрема житло та 

автомобілі. 

За даними Держкомстату України, у 2009 році в Україні нараховувалось 

19288 тис. квартир (з них 3709 тис. однокімнатних і 7154 тис. – двокімнатних) при 

черзі на поліпшення житлових умов – 1174 тис. осіб. На потреби черги у 2009 році 

виділено ледь більше 11 тис. квартир. Тобто населення змушено купувати собі 

житло самостійно. В Україні середня вартість 1 м
2
 загальної площі підвищилась з 

3350 грн. у 2007 р. до 4341 грн. у 2009 році. 

Розрахунки показують, що для придбання хоча б однокімнатної квартири 

пересічному громадянину України, при середній заробітній платі у 2009 р. – 1906 

грн., знадобиться працювати без їжі та одягу близько 430 років. 

Фахівці науково-дослідного центру безпеки дорожнього руху (НДЦБДР) 

стверджують, що за останнє десятиліття автомобільний парк України збільшився в 

2 рази і нараховує зараз 7 млн. автомобілів
11

. Настільки швидке зростання 

відбувається, головним чином, за рахунок збільшення кількості легкових 

автомобілів, яких зареєстровано на сьогодні близько 6 млн., з яких щонайменше 

3,5 млн. автомобілів існують з радянських часів. Їх середній вік перевищує 18 

років. 

Останніми роками близько 450 тис. домогосподарств щорічно купляє собі 

легкові автомобілі. 
                                                           
11[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://autostore.org.ua/main/3080-DA__pridumala_noviy_spos_ b_zarob_tku_groshey.html 
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Такий стан з купівлею житла та квартир можна пояснити тим, що, за даними 

соціально-економічного становища домогосподарств України у 2009 році, понад 

62% населення мала доходи нижче, ніж у середньому по країні, але вище 

прожиткового мінімуму.  

Цей прошарок населення за рівнем доходів та умов життя не можна віднести 

до середнього класу. Тобто можна констатувати появу такого прошарку у 

нижчому класі як "незаможні". 

Якщо спроектувати соціальну стратифікацію західного суспільства на 

українське, враховуючи вищенаведені дані щодо доходів населення країни, можна 

визначити таку соціальну структуру сучасного українського суспільства (таблиця 

4.3.4). 

  Таблиця 3.3.4 

Соціальна стратифікація сучасного українського суспільства 
Класи Прошарки Орієнтовний склад прошарків 

Вищий 

Вищий-вищий  Оскільки цей клас складається з "аристократів по крові", він за 

роки радянської влади був знищений, репресований або 

висланий з країни і навряд чи коли-небудь буде відновлений. 

Багаті  0,05% Складається в основному з "нових українців", які захопили вищі 

посади у політиці, бізнесі, промисловості та в інших видах 

господарської та іншої діяльності. До них відносяться олігархи, 

новоявлені мільйонери, народні депутати Верховної Ради 

України, керівники центральних органів виконавчої влади, 

директори крупних підприємств, судді, прокурори та юристи 

вищих інстанцій. 

Середній 

Заможні  4-

6% 

Складається в основному з високооплачуваних спеціалістів, у 

т.ч. таких як дипломати, власники приватних фірм і 

підприємств, відомі артисти, менеджери вищої ланки, керівники 

вищих учбових закладів і т. д. 

Потенційно 

заможні  10% 

Складається з відносно хороше оплачуваних службовців та 

спеціалістів, керівників та менеджерів вищої та середньої ланки, 

висококваліфікованих працівників та ІТ - спеціалістів, медиків 

тощо. 

Нижчий 

Незаможні  

62,2% 

Найбільш чисельна соціальна група, яка складається з 

службовців середнього та нижчого рангу, кваліфікованих 

працівників і робочих, медиків, вчителів, які мають доходи, як 

правило, менше ніж в середньому по країні але вище 

прожиткового мінімуму. 

Бідні   21,4% Це малокваліфіковані робочі, продавці, офіціанти, швейцари, 

водії, нижчий медперсонал, тобто спеціалісти, які не 

потребують освіти вище середньої і мають середньодушові 

доходи менше прожиткового мінімуму. 
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Злиденні 

("соціальне 

дно") <0,3-0,5% 

Це, як правило особи, що не мають середньої освіти, заробляють 

випадковими роботами або жебрацтвом, алкоголіки, дармоїди, 

"бомжі" та інші асоціальні елементи. 

При цьому треба враховувати те, що в Українському суспільстві на сьогодні 

неможлива поява такого прошарку вищого класу як "вищий-вищий". Це 

обумовлено відсутністю потомствених аристократів, які за радянських часів були 

або знищені або репресовані або вислані за межі країни.  

Крім того, необхідно враховувати, що бажаний у ході вищенаведеного 

дослідження Інституту соціології НАН України рівень річних доходів у сумі 

близько 450 тис. грн. для більшості жителів України недосяжний, оскільки такий 

рівень доходів дійсно спостерігається тільки у багатих українців, які так чи інакше 

належать до верхівки влади. 

Не дивлячись на таке розшарування сучасного українського суспільства, 

Держкомстат України дає досить оптимістичні висновки щодо зменшення 

диференціації доходів між багатими та бідними. 

Так, співвідношення загальних доходів 10% найбільш та найменш 

забезпеченого населення становило 5,3 рази (у 2008р. – 5,4 рази), у тому числі 

серед міського населення, як і в 2008р., – 5,4 рази, серед сільського – 4,3 рази (4,9 

рази). Співвідношення мінімального рівня загальних доходів серед 10% найбільш 

забезпеченого населення до максимального рівня серед 10% найменш 

забезпеченого населення зменшилося з 3,7 до 3,4 рази, серед міських жителів – 

відповідно з 3,6 до 3,5 рази, сільських – з 3,7 до 3,3 рази.  

Найбільш заможні 20% населення отримували, як і в попередньому році, 

36% усіх загальних доходів. 

Індекс Джині, за даними Держкомстату України, по загальних доходах 

зменшився з 0,259 у 2008 р. до 0,257 у 2009 року, що вказує на зменшення 

нерівності розподілу загальних доходів населення. 

Також скоротилася диференціація рівня добробуту населення, розрахована з 

використанням критерію грошових доходів. Індекс Джині становив у 2009 р. 0,277 

проти 0,278 у попередньому році, мінімальний рівень грошових доходів серед 10% 
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найбільш забезпеченого населення перевищував максимальний серед 10% 

найменш забезпеченого у 3,9 рази (у 2008 р. – 4,1 рази), а в цілому найбільш 

забезпечені 10% населення отримали у 6,1 рази більше грошових доходів, ніж 10% 

найменш забезпечених (у 2008 р. – у 6,4 рази). 

Не дивлячись на такі оптимістичні висновки Держкомстату України 

соціальна структура українського суспільства нагадує структуру на кшталт східно 

– європейського типу, де основна частина населення за рівнем доходів 

знаходиться у нижніх прошарках середнього та нижчого соціальних класів. 

Таким чином, на сьогодні за рівнем доходів можна визначити 6 рівнів 

соціальної стратифікації сучасного українського суспільства. Вищий клас – багаті, 

середній клас – заможні та потенційно заможні, нижчий клас – незаможні, бідні та 

злиденні.  

Можна також зазначити, що не дивлячись на оптимістичні дані щодо 

зменшення диференціації між багатими та бідними, загальний рівень доходів 

населення знаходиться на такому низькому рівні, що будь яке зменшення 

диференціації доходів не вплине у найближчому часі на існуючу соціальну 

структуру суспільства.  

Це визначає необхідність таких змін державної політики доходів. 

 Зростання стимулюючої ролі заробітної плати, яка сьогодні становить у 

доходах менше половини (41,9% у 2009 р.). ЇЇ величина повинна забезпечувати 

достойний рівень життя як працюючої особи так і її сім’ї. Це можливо лише за 

корінну зміну державної політики доходів, перш за все відновленням прав 

власності пересічних українців державним майном та землею та можливою 

реприватизацією незаконно привласненої власності. 

 Докорінна детінізація і легалізація економіки України для 

перерозподілу доходів за принципами соціальної справедливості, оскільки тіньова 

економіка та виплати "у конвертах" дають можливість власникам приватизованих 
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підприємств і організацій одержувати нелегальні доходи за рахунок працівників 

своїх підприємств та їх соціальних гарантій. 

Треба зауважити, що існують такі зарплати "у конвертах" як "сіра", коли 

частка заробітної плати надається у конвертах, а решта сплачується офіційно, і 

"чорна" – тобто зарплата видається у конвертах повністю неофіційно. 

За даними Незалежного фонду дослідження заробітних плат в країні 
12

, 27% 

працюючих громадян України залучено до "сірих" та "чорних" зарплатних схем. 

Близько 9% з них отримують "чорну" зарплату, а 18% - "сіру". 

На Рис.3.3.2 показана схема отримування надприбутків при тіньовій оплаті 

праці. При виплаті частки оплати 

праці "у конвертах" податки та інші 

обов’язкові нарахування на неї не 

нараховуються, але ціна продукції 

(послуги), а значить і виручка від їх 

реалізації, остається такою ж самою. 

Тобто втаєне нарахування на сіру 

(чорну) заробітну плату становиться 

нелегальним доходом, який 

привласнює недобросовісний 

роботодавець. При цьому він, як 

правило, показує ще й заборгованість 

із заробітної сплати, свідомо обманюючи державу, своїх працівників, порушує 

чинне законодавство з оплати і організації праці. Зазначене свідчить про те, що 

тіньова оплата праці, яка також існує в країнах ЄС, але у досить невеликих 

розмірах, і де діють оптимальні податкові умови та значно вища податкова 

дисципліна, не тільки і не стільки є наслідком надзвичайного податкового 

                                                           
12

 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/chk/control/uk/publish/article;jsessionid 

=FC7707A6587753D532D5AB317C4D4EBF?art_id= 15387&cat_id=1157542 
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навантаження, як це стверджують вітчизняні роботодавці, а інструментом 

отримування додаткових доходів. 

Невраховані доходи є фактичним фінансовим підґрунтям корупції, яка у 

свою чергу сприяє тінізації та виходу з оподаткування доходів вибраних 

роботодавців, знову ж таки, пов’язаних з олігархічною владою. 

 Перегляд ролі розрахункового прожиткового мінімуму у визначенні 

розмірів фактичних виплат соціальних гарантій та допомог. Прожитковий 

мінімум, який законодавчо визначений як базовий соціальний стандарт у сфері 

доходів 10 , сьогодні формується за правилами встановленими більше, ніж 10 

років тому
13

, і перетворився на інструмент популістської політики законодавчої та 

виконавчої гілок влади. При черговому підвищенні на 50-100 грн. величини 

прожиткового мінімуму він все одно буде менше фактичної, реальної величини, 

оскільки прожиткові мінімуми для відповідних соціально-демографічних груп 

населення країни приймаються Верховною Радою, як правило, без належних 

розрахунків і участі науковців та громадських чи профспілкових організацій, а 

відповідно до політичної доцільності. Тому порівняння рівня фактичних доходів 

пересічного громадянина країни і рівня прожиткового мінімуму для розрахунків 

розмірів доплат і соціальної допомоги  вразливим верствам населення є по крайній 

мірі некоректним. 

 

Список використаних джерел до підрозділу 3.3: 

1. В.Г.Городяненко. Соціологія. Підручник. - [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko_sotsiologiya/ 

part2/2201.htm 

2. Там само. 

                                                           
13 Постанова КМУ "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для 

основних соціальних і демографічних груп населення" від 14 квітня 2000 р. № 656. 
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3.4. Соціальні трансферти: стан та потенціал щодо пом’якшення 

соціальної нерівності 

В 2001-2009 роках в Україні спостерігалося стійке зростання більшості 

показників, що характеризують номінальні й реальні доходи населення, 

збільшувалися розміри основних соціальних гарантій, встановлених чинним 

законодавством. Однак, незважаючи на зрушення в напрямку підвищення рівня 

життя громадян, окремі несприятливі тенденції в області формування й розподілу 

доходів не тільки не пом'якшилися, але навіть загострилися. Головна з них – 

посилення поляризації суспільства: на фоні концентрації грошових і матеріальних 

ресурсів у найбільш забезпечених верств тривала маргіналізація частини 

населення, що призвело до виникнення гіпертрофованих форм соціальної 

нерівності. За оцінками Світового банку, в 2005 році доходи 10% найбільш 

забезпечених верств населення України перевищували доходи 10% найменш 

забезпечених верств більш ніж в 47 разів. 

Таким чином, з одного боку, утворилися й "самовідтворюються" групи 

населення з низьким рівнем життя – одержувачі соціальних виплат, багатодітні 

родини, пенсіонери з низькими пенсіями, частина працівників бюджетної сфери, 

наймані робітники з низькими заробітними платами, особи без певного місця 

проживання й занять. З іншого боку, доходи, ресурси, майно продовжували 

концентруватися в руках високоприбуткових груп населення, професійно-статусна 

й сімейно-демографічна структура яких досить різнорідна і є об'єктом 

спеціального дослідження.  

За даними Уповноваженого з прав людини Верховної Ради Ніни Карпачової, 

протягом останнього року громадяни України збідніли на 10%, причому, 

відповідно до поточної статистики ООН, за межею бідності залишилося 78% 

населення держави [1]. 

Із усіх складових соціально-економічної нерівності особлива роль належить 

різницям у доходах. Грошові доходи в основному визначають рівень життя людей, 
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мотивацію трудової й ділової активності, від них залежить соціальне самопочуття 

населення, а, зрештою, і політична ситуація в суспільстві. 

Грошові доходи населення. Грошові доходи населення складаються, як 

правило, із надходжень від оплати праці працівників, соціальних трансфертів 

(пенсій, стипендій, допомог), доходів від підприємницької діяльності й від 

власності. Крім легальних, існують і тіньові доходи, що утворюються від 

неврахованих, у тому числі протиправних видів діяльності.  

Загальноприйнятим інструментом аналізу розподілу доходів між різними 

групами населення є «крива Лоренца», що відображає співвідношення процентних 

груп населення і їх часток у сукупному доході. На її основі визначається 

коефіцієнт Джині, що показує ступінь нерівномірності цього розподілу від 0 до 1. 

Однак він не доводить, за рахунок яких груп населення складається ця 

нерівномірність – верхніх, середніх або нижніх. Тому в дослідженнях нерівності 

доходів широко застосовуються індикатори співвідношення доходів крайніх 10% 

(децилей) або 20% (квинтилей) населення. Ці коефіцієнти диференціації 

показують, наскільки великий розрив у доходах найбільш та найменш 

забезпеченного населення, що мають однакову частку в його загальній 

чисельності. Так, в Україні в 2007 р. співвідношення грошових доходів 10% 

найбільш та найменш забеспеченого населення – децильний коефіцієнт фондів 

становив 6,1, а в 2008 р. – 6,4. Коефіцієнт Джині з 2007 р. по 2008 р. виріс з 0,273 

до 0,278 [2]. 

Отже, важливою характеристикою соціально-економічної диференціації є 

показники змін в грошових доходах різних груп населення (таблиця 3.4.1) та в 

структурі грошових доходів населення (таблиця 3.4.2). 

Звичайно, треба враховувати, що дані офіційної статистики не бездоганні. 

Вони безперечно страждають неповнотою й неадекватністю, що спотворює 

справжню картину нерівності доходів. 

Деякі вади очевидні. Наприклад, показники заробітної плати й пенсій 

наведені в таблиці в нарахованому, а не фактично виплаченому розмірі без обліку 
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заборгованості. Найбільшою мірою від цього постраждали соціально вразливі й 

слабко захищені категорії працівників (з низькою кваліфікацією, з мінімальними 

шансами на нове місце роботи й, звичайно, пенсіонери). Згідно останніх даних 

Державного комітету статистики на 1 червня 2010 р. розмір невиплачених 

заробітних плат збільшився на 11,1% порівняно з 1 травня 2010 р. до 1887,023 

млн. грн. 

Таблиця 3.4.1 

Зміни в грошових доходах різних груп населення 

Показник 
Розподіл загального обсягу грошових доходів,% 

2006 2007 2008 

Грошові доходи 

у тому числі за децильними (10%-ми) 

групами населення за рівнем 

середньодушових доходів 

100,0 100,0 100,0 

перша (з найменшими доходами) 3,0 3,7 3,7 

друга 4,5 5,5 5,4 

третя 5,6 6,6 6,4 

четверта 6,7 7,4 7,4 

п’ята 7,7 8,2 8,2 

шоста 9,0 9,1 9,2 

сьома 10,3 10,4 10,4 

восьма 12,2 12,0 11,9 

дев’ята 15,0 14,4 14,3 

десята (з найбільшими доходами) 26,0 22,7 23,1 

___________________________ 

*Джерело: [1],[3] 

 

В офіційних даних не повністю врахований вплив тіньових доходів 

кримінального походження, або прихованих від оподатковування, що становлять 

20-30% доходів. На відміну від невиплат вони відносяться в основному до осіб з 

високими зарплатами, а також до доходів від підприємницької діяльності й 
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власності, тобто збільшують диференціацію доходів. За деяким даними, у першої 

децильної групи вони складають 30%, а в останній – 80% [6]. 

Слід зауважити, система організації проведення вибіркових обстежень 

населення (домогосподарств) при здійсненні розрахунків чисельності населення, 

яке підлягає обстеженню, виключає інституційне населення – 

військовослужбовців строкової служби; осіб, які знаходяться у місцях 

позбавлення волі; осіб, які постійно проживають у будинках-інтернатах, будинках 

для осіб похилого віку тощо. Крім того, вибіркова сукупність не репрезентує 

маргінальні прошарки населення (безпритульні тощо), З великою верогідністю 

можна також стверджувати, що з цього переліку випадають і доволі заможні 

верстви населення – незначна по чисельності група надбагатих людей (так звані 

«олігархи»), які не приймають участь в обстеженнях. З цієї причини не може бути 

с достатнім ступенем точності оцінена верхня та нижня границі децильних груп 

населення, що впливає на реальний стан статистичниої інформації щодо доходів. 

Але навіть із викривленнями офіційні дані дозволяють зробити ряд 

важливих висновків. З 2006 по 2007 роки у децильних групах населення з першої 

по сьому йшло зростання загального обсягу грошових доходів, тоді як у групах 

восьмій–десятій зріст грошових доходів уповільнювався. Зауважимо, що 2008 рік 

– рік початку фінансово-економічної кризи – демонструє зростання доходів лише 

у десятій децильній групі з 22,7% до 23,1%, решта децильних груп населення 

практично не мала змін в грошових доходах порівняно з 2007 роком. Тобто, криза 

не призвела до більшого зниження соціально-економічної нерівності населення, як 

очікувалося, виходячи з падіння ВВП, скорочення промислового виробництва й 

зайнятості. Можливо антикризові заходи Уряду, що були спрямовані на бідні та 

малозабезпечені групи населення, пом’якшили наслідки кризи. Дана обставина 

вимагає подальшого аналізу щодо ефекту державної розподільної політики й 

політики соціального захисту населення. 
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Важливо зауважити, що поряд зі збереженням нерівності в доходах у 2008 

році на попередньому рівні відбувається відносне, а в багатьох випадках і 

абсолютне зниження рівня та якості життя більшості населення. 

Таблиця 3.4.2 

Структура грошових доходів населення*, % 

Показник 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Доходи – всього 

в тому числі: 
100 100 100 100 100 100 100 

заробітна плата 43,9 42,7 42,1 43,4 44,8 43,3 41,9 

прибуток та змішаний 

доход 

16,8 16,0 15,3 14,7 15,2 15,5 14,6 

доходи від власності 

(одержані) 

3,1 3,1 2,9 2,9 3,2 3,4 3,9 

соціальні допомоги та 

інші одержані поточні 

трансферти 

36,2 38,2 39,7 39,0 36.8 37,8 39,6 

___________________________ 

*Джерело: [4],[5] 

 

Аналіз статистичних даних щодо структури грошових доходів населення 

(таблиця 3.4.2) показує тенденцію до зменшення частки заробітної плати з 44,8% 

до 41,9% і збільшення частки соціальних допомог та інших одержаних поточних 

трансфертів відповідно з 36,8% до 39,6% (у 2007–2009 рр.), що свідчить про 

досить тісну залежність доходів населення від соціальних трансфертів, тобто 

спостерігається процес поглиблення «соціального утриманства» населення. 

Для пом’якшення соціальної нерівності, покращення рівня життя населення 

необхідні зміни в економічних відносинах і інститутах, корекція соціальної 

політики держави. Потрібна більш гнучка й діюча політика в області доходів, а 

саме удосконалення механізмів регулювання заробітної плати та соціальних 

трансфертів, які пом'якшують нерівність у рівні життя й відтворенні людського 

капіталу. 

Соціальна трансфертна політика – це складова частина соціальної політики. 

Основним завданням трансфертної політики в рамках соціальної політики 
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держави є допомога найменш забезпеченим і незахищеним категоріям громадян і 

окремим громадянам, зниження рівня бідності, зниження нерівності в розподілі 

доходів населення, зниження соціальної напруженості, що виникає у зв’язку з 

розшаруванням суспільства і наявністю верств населення, що не мають законних 

коштів для існування. 

Соціальні трансферти. До кінця минулого сторіччя в розвинених країнах 

склалася розгорнута державна система соціальних трансфертів і задоволення 

соціально-культурних потреб людей. У країнах Західної Європи соціальні витрати 

становлять сьогодні близько третини ВВП, у США – 20%, причому більш 

половини з них припадає на соціальні трансферти. У різних країнах на соціальні 

цілі затрачається від 50 до 70% коштів державного бюджету [6]. 

Зростаюча роль держави в соціальній сфері обумовлена не тільки 

особливостями створюваних благ, але й необхідністю вирішення соціальних 

проблем, що виникають в системі розподілу доходів. Одна з них – допомога 

непрацездатним членам суспільства, а також людям, що перебувають із якихось 

причин за межею бідності. Вона надається у формі соціальних трансфертів – 

пенсій, допомог, пільг, державної системи соціального страхування. Інша 

проблема – вирівнювання або, точніше, зм’якшення різниць у доступі людей до 

соціальних благ – охорони здоров’я, освіти й культури незалежно від рівня їх 

грошових доходів. Це вирішується за допомогою державних (і муніципальних) 

субсидій на утримування і розвиток галузей соціальної сфери, що гарантують 

безкоштовну або пільгову освіту й охорону здоров’я, а також розширення 

можливостей залучення людей до культурних цінностей. 

Державні трансферти й субсидії сприяють подоланню надлишкової 

соціальної нерівності й наближенню його до нормальних значень, створюють 

кращі умови для формування людського капіталу, економічного розвитку й 

збереження соціальної стабільності [7]. 

Ще більшою мірою роль держави в соціально-економічному житті 

виявляється в кризових і перехідних умовах, коли зі зростанням соціальної 
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напруженості виникають проблеми, пов’язані з формуванням і розподілом 

доходів, а також з деструктивними змінами в споживанні й пропозиції соціальних 

благ суспільства. За загальними оцінками дослідників, у руках заможних українців 

акумульовано приблизно 85% всіх заощаджень у банківській системі, 57% 

грошових доходів, 92% доходів від власності, вони здійснюють 96% видатків на 

покупку валюти [8]. 

Одним із наслідків соціальної політики, що проводиться в Україні, є 

постійне зростання частки витрат на соціальні потреби в сукупних державних 

витратах. «Соціальний захист та соціальне забезпечення» є найбільшою 

бюджетною статтею, більшою ніж охорона здоров’я, освіта чи видатки на 

економічну діяльність (таблиця 3.4.3). 

Таблиця 3.4.3 

Видатки зведеного бюджету України на соціальний захист та соціальне 

забезпечення* 

Рік 

Сума видатків 

зведеного бюджету 

України, млн. грн 

У % до загальних 

видатків 
У % до ВВП 

2000 5985,2 12,4 3,5 

2001 8332,8 15,0 4,1 

2002 12643,9 21,0 5,6 

2003 12953,2 17,1 4,9 

2004 19310,5 18,8 5,6 

2005 39940,2 28,1 9,0 

2006 42573,8 23,6 7,6 

2007 48517,3 21,3 6,7 

2008 74069,7 23,7 7,8 

2009** 78769,9 27,7 8,6 

___________________________ 

*Джерело: [9] 

**Дані попередні 
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Упродовж 2000–2009 років річні видатки на соціальний захист становили в 

середньому 20,9% від загальної суми видатків, зазначеної у зведеному бюджеті 

Україні. Часом видатки на соціальний захист займали навіть більшу частину в 

бюджеті, максимум було відзначено в 2005 році, коли видатки зведеного бюджету 

на соціальний захист склали 28,1 %, що становило 9 % ВВП (таблиця 4.2.3).  

Політика уряду 2007 року, яку було спрямовано на економічний розвиток, 

призвела до збільшення витрат на економіку та інвестиції, в результаті чого частка 

видатків на соціальний захист зменшилася й становила 6,8 % ВВП. Частка 

соціальних трансфертів в структурі доходів населення зменшилася з 39,0% до 

36,8% порівняно з 2006 роком, але слід відмітити зростання частки заробітної 

плати, частки прибутка та змішаного доходу, частки доходу від власності. 

Проблема полярізації українського суспільства найсильніше виявляється від 

власності та підприємницької діяльності. 

Попри несприятливу інфляційну ситуацію, бюджетна політика в 2008–2009 

роках характеризувалася механічним збільшенням соціальних видатків. Зростаючі 

бюджетні доходи значною мірою продовжували спрямовуватися на соціальні 

виплати. Частка видатків на соціальний захист у ВВП сягнула 7,8% та 8,6% 

відповідно. Таким чином, відбувається підвищення розмірів соціальних 

трансфертів, яке випереджає темпи економічного зростання і обумовлює 

подальше розкручування інфляційної спіралі. Недоліки процесів реформування 

соціальної сфери призвели до порушення пропорцій між оплатою праці та її 

продуктивністю і, як наслідок, – збільшення питомої ваги тіньових доходів. 

Найважливішим завданням державного регулювання соціальних процесів є 

досягнення оптимального співвідношення різноманітних видів доходів у загальній 

структурі й наближення його до ринкових стандартів.  

Ефективність системи соціальних трансфертів, її вплив на бідність та 

нерівність розподілу доходів населення – одна з головних проблем 

результативності використання соціальних видатків. 
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У науковій літературі часто можна зустріти порівняння систем соціальних 

трансфертів у різних країнах, однак дослідники зазвичай розглядають ці проблеми 

через широку призму – наприклад досліджують методи надання соціальних 

трансфертів, аналізують їх частку у ВВП тощо. Досліджень, які б напряму 

стосувалися вивчення впливу трансфертів на розподіл доходів населення є досить 

мало. Навіть у розвинених країнах порівняльні дослідження ефективності 

надавання соціальних трансфертів не надто поширені. Так, наприклад, соціальні 

трансферти відігравали різну роль у зменшенні нерівності у країнах 

Європейського Союзу. За допомогою трансфертів найбільше знижували 

нерівність у розподілі доходів у Данії, Бельгії і Нідерландах. Найменший вплив 

трансфертів на нерівність розподілу доходів був у Португалії та Греції [10].  

Останнім часом дослідження проблеми ефективності використання 

соціальних видатків для зниження рівня бідності та нерівності активізувалися. 

Використання соціальних трансфертів аналізується з точки зору дієвості та 

ефективності. Дієвість соціальних трансфертів визначається зниженням бідності 

від рівня, що існував би без їх надання. Ефективність може бути визначена як 

кількість ресурсів, від яких довелося відмовитися, щоб досягти бажаного 

розміщення. Соціальні видатки є більш ефективними, якщо менше ресурсів було 

використано для впровадження певної зміни. Іншими словами, найбільш 

ефективними є програми, які при найменшій кількості ресурсів найбільше 

зменшують рівень бідності.  

Зауважимо, що недосконала політика надання соціальних трансфертів може 

призводити до того, що соціальні виплати не зменшують, а навпаки, збільшують 

нерівність у розподілі доходів. Це вказує на низьку адресність надання соціальних 

трансфертів – соціальні виплати отримують небідні домогосподарства, не 

найбідніші верстви населення.Тому суттєве підвищення адресності соціальних 

трансферів – шлях до ефективного використання соціальних трансфертів і, як 

наслідок, підвищення рівня життя населення та зменшення полярізації та 

нерівності в розподілі доходів. 
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На посилення значущості соціальної сфери в економіці держави вказує те, 

що відповідно до рекомендацій ООН, витрати на соціальну сферу повинні 

становити до 20% ВВП. Питома вага й обсяги ресурсів, що спрямовуються 

державою на соціальні потреби, можуть істотно відрізнятися залежно від обраної 

моделі соціальної орієнтації. Так, наприкінці 1990-х рр. у Швеції державою на 

соціальні потреби розподілялося понад 30% ВВП, у Німеччині – 28%, у США – 

19%, а в Японії – 16%. В Україні цей показник не перевищує 10% ВВП [11]. 

Звісно, зазначені цифри не в повному обсязі характеризують витрати окремих 

країн на соціальну сферу, проте їх слід вважати показовими з погляду 

можливостей варіювання частки державних видатків на соціальні потреби. На наш 

погляд, міркування, що з’явилися останнім часом, про те, що багато країн 

знижують свої витрати на соціальні заходи, не можуть бути аргументом, оскільки 

практика доводить, що в ринково розвинених державах паралельно створюються 

альтернативні важелі соціального забезпечення й формування доходів населення. 

Посилення ефективності соціальних трансферів щодо соціального захисту 

населення, зниження рівня бідності та зменшенні нерівності у розподілі доходів 

повинне базуватися на таких підходах: 

Зміна принципів призначення соціальних трансфертів. Основний напрямок 

реформування системи виплат соціальних трансфертів фізичним особам полягає в 

переході до адресного призначення частини з них і відмови від призначення на 

основі належності до тієї або іншої соціальної групи, тобто потрібно удосконалити 

систему надання пільг. Частина коштів, що будуть вивільнені в результаті такого 

підходу мають бути спрямовані на покращення забезпеченості соціальними 

гарантіями менш забезпечених громадян. 

Зміна форм призначення трансфертів. Перехід від безготівкої форми до 

грошової, або форми «штучних грошей». Цей напрямок сприяє можливості 

контролювання, є прозорим з точки зору вартості наданих послуг (допомоги), дає 

можливість більшого вибору для споживачів послуг. 
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Зміна категорій отримувачів соціальних трансфертів. Прикладом 

реалізації цього напрямку може бути виключення з числа отримувачів державних 

пенсій осіб, що досягли пенсійного віку, але продовжують працювати. Прийняття 

рішення щодо можливості отримати надбавку до основної пенсії у разі, коли 

пенсіонер працює і продовжує сплачувати пенсійні внески і при цьому 

відмовляється від отримання пенсії певний період часу може дати економію 

коштів Пенсійного фонду. 

Раціоналізація соціальних зобов’язань. Частину соціальних зобов'язань 

доцільно перевести на страхові принципи фінансування. Мова йде насамперед про 

страхове фінансування медичних послугу рамках системи соціального 

страхування. Зважаючи на те, шо значна частина послуг охорони здоров’я і 

освітніх послуг надається на платній основі, і ціни на такі послуги є доступними 

тільки для заможної частини населення, переведення їх на страхові принципи 

могло б зробити їх більш доступними для населення із середнім рівнем доходу. 

Впровадження цього підходу обумовлює можливість отримання при настанні 

страхового випадку соціальної підтримки у розмірах, що перевищують соціальні 

гарантії держави. 

Удосконалення методики визначення сукупного доходу. Обов'язковою 

складовою реформ спрямованих на підвищення ефективності соціальних 

трансфертів є удосконалення методики визначення сукупного доходу сім’ї, що дає 

право на отримання допомоги. 

Посилення системи організації та управління. Для ефективності системи 

організації і управління в органах соціального захисту, зокрема щодо надання всіх 

видів соціальних трансфертів, розвивати більш ефективні інтеграційні механізми 

взаємодії різноманітних органів і структр, які мають відношення до встановлення 

та надання різних видів послуг та допомог населенню (податкової служби, 

пенсійного фонду, служби зайнятості тощо). 

Таким чином, соціальна трансфертна політика спрямована на підтримку 

стандартів життя населення з метою стимулювання його активної економічної 
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діяльності, збільшення його платоспроможності не тільки за рахунок соціальних 

трансфертів, але і шляхом стимулювання зростання основних доходів 

Отже, основним напрямом соціальної політики держави повинне стати 

збільшення первинних (від трудової діяльності, від власності, від 

підприємницьких здібностей) доходів громадян, що стане стимулом для 

здійснення активної трудової діяльності і зменшення потреби в соціальних 

трансфертах. А для того щоб знизити соціальну поляризацію й на цій основі 

подолати реальну бідність, необхідно перебудувати весь механізм розподільних 

відносин, забезпечити підвищення доходів по регресивній шкалі – чим вище 

дохід, тем повільніше його ріст; чим нижче дохід, тем швидше він повинен рости. 

Крім того, для подальшого зменшення рівня бідності потрібно посилювати 

адресність надання соціальної допомоги. Підвищення ефективності соціальних 

трансфертів дозволить також зменшити нерівність у розподілі доходів, зосередити 

ресурси для надання допомоги найуразливішим верствам населення та зекономити 

бюджетні кошти, що є особливо актуальним в умовах економічної кризи. 

 

Список використаних джерел до підрозділу 3.4: 

1. Лесин В. Торік в Україні 247 тисяч осіб пішли з життя… // Людина і 

праця. – 2010. – №4. 

2. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2008 році (за даними 

вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Частина 1. 

Статистичний збірник. – К.: 2009. 

3. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2007 році (за даними 

вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Частина 1. 

Статистичний збірник. – К.: 2008. 

4. Україна в цифрах у 2008 р. Статистичний збірник. – К.: 2009. 

5. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 



179 

 

6. Социальное неравенство и публичная политика. Международный Фонд 

социально-економических и политологических исследований (Горбачев Фонд). 

Заключительный доклад по проекту – М.: 2006. 

7. Роговий М.І. Соціальна трансфертна політика держави та її ефективність 

// Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних 

статей) – 2009. – №25. 

8. Україна як соціальна держава: гасло для політичної конкуренції чи шлях 

до солідарізації суспільства? / О.М.Піщуліна, Я.А.Жаліло, С.І.Лавриненко, 

Д.С.Покришка / за заг. ред В.Є. Воротіна – К.:НІСД, 2009. 

9. Соціальний захист населення України. Статистичний збірник. – К.: 2009. 

10. Холод Н.М. Вплив соціальних трансфертів на нерівність розподілу 

доходів населення та бідність у країнах з перехідною економікою // Соціальна 

політика і соціальна работа – 2007. – №2. 

11. Рудкевич І.В. Вибір найбільш прийнятних способів та оптимальний 

характер втручання держави в діяльність соціальної сфери // Електронне наукове 

фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». - 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: – http://www.dy.nayka.com.ua/ 

 



180 

 

 

4. СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ ОКРЕМИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП В УМОВАХ 

ПОГЛИБЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

4.1. Забезпечення збалансованого розвитку середнього класу 

На сучасному етапі соціальна структура українського суспільства 

змінюється і характеризується крайньою нестійкістю, спостерігається процес 

поляризації доходів та розшарування суспільства. Проте, для подальшої 

економічної та соціальної стабільності обов’язковою складовою має бути 

формування та забезпечення збалансованого розвитку нової соціальної групи – 

середнього класу. Процес розвитку середнього класу відноситься до числа базових 

соціальних процесів і цей факт можливо розглядати як важливий критерій 

ефективності економічних та соціальних реформ. 

Сьогодні в Україні формується соціальна структура, верхівку якої 

утворюють олігархічна еліта, а широку основу – найбідніші прошарки, верстви, 

хоча в наявності є і середній прошарок із малих і середніх підприємців, 

багаточисельного чиновництва і відносно невеликої групи спеціалістів. Однак ні 

за чисельністю, ні за своїм економічним і політичним значенням середній клас не 

є впливовою соціальною силою. У соціальній структурі українського суспільства 

більше ознак структури конфліктологічного типу, аніж функціонального.  

Тому, подальша люмпенізація населення, а не його "осереднення", 

накопичення багатства на одному полюсі і все більше зубожіння на другому та 

масова суспільна психологія загального невдоволення являють собою потенційну 

загрозу суспільній стабільності й можуть стати ґрунтом для виникнення 

соціальних конфліктів.  

Виходячи з цього, перед державою та українським суспільством стоїть 

надзвичайно складне завдання: подолати біполярну соціальну структуру, створити 

належні умови (політико-правові, економічні, соціокультурні й психологічні) для 

становлення та забезпечення збалансованого розвитку потужного середнього 
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класу. Доцільність удосконалення державного механізму, який сприяв би 

нарощуванню потенціалу середнього класу в Україні, обумовлено його значенням 

у зміцненні економіки, підвищенні рівня життя населення, зменшенні майнового 

розшарування.  

Специфіка соціально-класової структури населення України, в якій 

переважають малозабезпечені верстви населення, обумовлює необхідність 

ґрунтовного врахування при визначенні потенційних можливостей формування 

середнього класу, не лише фактичних даних щодо матеріального забезпечення, 

володіння власністю, але й інших його характеристик (див. рис.4.1.1), зокрема – 

освітньо-кваліфікаційного рівня, соціального статусу та самооцінки громадянами 

їх соціального та матеріального становища [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛІТИЧНІ: 

– політична орієнтація на демократичні принципи організації 

влади; 

– законослухняність у поєднанні з вимогою до держави 

   захищати закони, права і свободи громадянина; 

– значний рівень впливу на прийняття владними 

   структурами рішень в галузі економіки, внутрішньої 

   політики; 

– зацікавленність у підтримці соціальної стабільності у 

   суспільстві. 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ: 

– високий рівень освіти і професійної кваліфікації; 

– задоволеність своїм соціальним статусом; 

– суб’єктивна ідентифікація себе з середнім класом; 

– специфіка системи мотивів до праці; 

– особливості професійної етики; 

– соціально-психологічні установки на сімейний 

   добробут та індивідуальний розвиток. 

ЕКОНОМІЧНІ: 

– достатній рівень доходів та матеріальний стан; 

– наявність власності (певного обсягу нерухомого 

   майна та значного за вартістю та статусом рухомого 

   майна); 

– тип та стандарти споживання; 

– характеристики заощадження; 

– стабільна робота, або наявність власної справи. 
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Рисунок 4.1.1. Характеристики середнього класу 

У більшості країн з розвиненою економікою чисельність середнього класу 

дорівнює від 60 до 70% населення [2]. Середній клас виконує функцію 

найпотужнішого економічного «донора» шляхом сплати податків, формування 

фінансової основи діяльності державної і місцевої влади. Як основний платник 

податків він формує державний та місцеві бюджети, фінансує необхідні соціальні 

трансферти, створює можливості розширення фінансування науки, освіти, 

охорони здоров’я, культури. Сплачуючи податки, середній клас здатний 

підтримувати соціально пасивне населення і тим самим виступати гарантом 

реалізації державних соціальних програм. 

Маючи певні матеріальні можливості, середній клас створює масовий попит 

на споживчі товари і послуги. Високий платоспроможний попит, що 

пред’являється представниками середнього класу, сприяє формуванню 

масштабного внутрішнього ринку. Масовий попит створює базу для масового 

виробництва, що сприяє економічному зростанню, створенню нових робочих 

місць і підвищенню добробуту населення . 

Середній клас перебирає на себе відповідальність за стабільний розвиток 

суспільства та зміцнення основних принципів демократії, оскільки порушення цих 

принципів може привести до згортання демократичних процесів і встановленню в 

країні тоталітарного або авторитарного режиму. Його представники справедливо 

вважають демократію ефективним компромісом між інтересами різних верств 

населення, своєрідною формою соціально-політичного консенсусу суспільства.  

Середній клас завдяки домінуванню в громадських і політичних 

організаціях визначає моральні стандарти суспільства, через участь у виборчому 

процесі виконує функції носія демократії та політичних свобод. Саме його 

наявність є передумовою й чинником як соціально-політичної та економічної 

стабільності суспільства, так і його громадянської активності . 
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Поняття «середній клас» навіть на сьогодні розглядається як неоднозначне і 

не має єдиних підходів до його визначення в світовій і вітчизняній практиці. Його 

характерні ознаки та критерії ідентифікації, оцінки реальної і потенційної 

чисельності середнього класу поступово змінюються та диференціюються. 

До таких ознак відносяться: отримані доходи, наявність об’єктів власності, 

соціальний статус, професійно-кваліфікаційний та освітній рівень, наявність 

достатньо вільного часу, самоідентифікація. У розвиненій економіці ці критерії 

взаємозв’язані, оскільки вищий дохід і рівень споживання нерозривно пов’язані з 

якісною освітою і кваліфікацією, а також відповідним статусом людини в 

суспільстві, його самоідентифікацією. Проте критерії, що характеризують 

західний середній клас, не можна повною мірою використовувати для аналізу 

структури суспільства в Україні. 

1. Використання показника рівня доходів у країнах з розвиненою 

економікою пояснюється, перш за все, його статистичною доступністю і 

можливістю розгляду середнього класу не тільки на рівні відносин виробництва, 

але і у сфері споживання економічних, соціально-культурних благ. Різні 

параметри, що дають представникам середнього класу можливість отримувати 

високий рівень достатку для власного процвітання, – рівень професійно-освітньої 

підготовки, політичний статус, потенціал соціальної мобільності, дотримання 

соціально-етичних норм та інші – з часом придбали певну самостійність і 

розглядаються як окремі характеристики середнього класу.  

Зрозуміло, що немає сенсу співвідносити доходи українських громадян з 

рівнем доходів в країнах з розвиненою економікою, бо на сьогодні Україна значно 

відстає від розвинених країн в економічному плані. Отже, при використанні як 

критерію ідентифікації середнього класу рівня доходу, потрібно враховувати 

особливості вітчизняної економіки.  

З іншої сторони маємо ненадійність критерію доходу ще й з причин 

перебування великої частини доходів населення в «тіні», що істотно ускладнює 

визначення середнього класу. Офіційна статистика не має в своєму розпорядженні 
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достовірних даних про розміри доходів і реальний рівень населення, отже, не 

відображає реальних процесів, що відбуваються в суспільстві.  

В Україні для більшості громадян мінімально необхідний для життя рівень 

доходів забезпечує додаткова зайнятість, яка часто не має нічого спільного із 

професією та кваліфікацією, а у більшості випадків є незареєстрованою, тобто 

«тіньовою».  

2. Наявність житла, землі, предметів довготривалого користування, засобів 

виробництва, іншої нерухомості виступає одним з критеріїв приналежності до 

середнього класу і певна частина наших громадян дійсно може буде віднесена до 

цієї категорії населення. Та це не стосується значної більшості наших громадян. 

3. Поряд з майновими критеріями одною з найважливіших характеристик 

середнього класу також виступає рівень освіти і професійної підготовки. У країнах 

з розвиненою економікою прослідковується тісний зв’язок цих двох показників. 

Представників середнього класу відрізняє високий професійно-освітній рівень, 

оскільки наявність вищої освіти дає можливість отримати більш 

високооплачувану роботу.  

На відміну від більшості розвинених країн в Україні знання та 

університетські дипломи сьогодні не гарантують у більшості видів економічної 

діяльності відповідної винагороди, а в окремих (освіта, культура, охорона здоров’я 

та соціальне забезпечення) навіть середнього рівня заробітної плати. Навіть 

більше, отримання освіти не гарантує отримання роботи за фахом із 

перспективами професійного зростання. 

За останніми даними обстежень робочої сили в Україні, не за фахом 

працюють 70,0% осіб із вищою освітою у сфері фізичних, математичних та 

технічних наук, 46,0% – біологічних, агрономічних та медичних наук, 76,0% – 

прикладних наук і техніки [3]. 

4. До критеріїв середнього класу як активної суспільної групи можна 

віднести наявність достатньо вільного часу. Це поняття означає не стільки час, 

вільний від роботи чи хатнього клопоту, скільки час, вільний від турбот про 
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забезпечення власного добробуту та суспільного статусу. Отже, у такий час можна 

вийти за межі щоденних соціальних обов’язків і займатися тим, що зветься 

приватним і громадським життям. Та для наших громадян життєвою нормою 

стало праця за сумісництвом в кількох місцях та неофіційна або тіньова 

зайнятість, яка і забирає цей час. 

5. Поряд з цим критерій самоідентифікації пов’язаний з уявленнями самої 

людини про своє матеріальне положення та соціальний статус. Ось тут ми і маємо 

розрив між реальним станом справ і прагненнями більшості українців належати 

саме до середнього класу та сповідувати його цінності.  

Наприклад, працівники бюджетних сфер економіки за своїм соціальним 

статусом не можуть бути віднесені сьогодні в Україні до середнього класу через їх 

мізерне бюджетне фінансування. Так, у 2008 році майже кожен четвертий 

працівник освіти отримав зарплату, нижчу за прожитковий мінімум, а в системі 

охорони здоров’я – майже 22% працівників. Якщо лікарі, вчителі, інженери у 

Європі належать саме до цього класу, то в Україні більшість із них має доходи 

нижчі за ті, які гарантують стабільний добробут [3].  

У світі існує ціла група соціальних стандартів, які пов’язані зі 

стандартизацією рівня життя в країні. Ці стандарти мають, у першу чергу, 

характеризувати мінімальні соціальні норми, що гарантують пристойний рівень 

життя та можуть увійти до моделі формування середнього класу. Так, із групи 

стандартів можна визначити такі [3]: 

1) грамотність населення – 100 %; 

2) середня тривалість навчання – 15 років; 

3) реальний місячний ВВП на душу населення (у купівельній спроможності 

до американського долара) – від 300 (мінімум) до 40 тис. (максимум); 

4) співвідношення доходів 10,0 % найбагатших до 10,0 % найбідніших 

верств населення – 10:1; 

5) співвідношення мінімальної та середньої заробітної плати – не менше як 

1: 3; 



186 

 

6) мінімальний рівень погодинної заробітної плати – 3 дол.; 

7) рівень безробіття (з урахуванням його прихованого сегменту) – до 8,0-

10,0 %. 

В країнах із соціально зорієнтованою економікою до середнього класу 

належать навіть так звані “вразливі верстви населення” – пенсіонери, інваліди, 

багатодітні та неповні сім'ї. До середнього класу, як за рівнем доходу, так і за 

якістю життя, їм дозволяє увійти існуюча розгалужена та диверсифікована 

система соціального забезпечення.  

У Польщі середній клас – це люди, які заробляють більше середнього рівня, 

налаштовані позитивно до усіх змін, які відбуваються у державі. Загалом до 

середнього класу зараховуються польські родини, в яких місячний дохід на одну 

особу сягає 500 євро.  

При наявності достатньо заможних громадян середній клас в Сполучених 

Штатах Америки – це той клас, який живе на свої заробітки, не потребує жодної 

допомоги від суспільства, добре влаштований, як правило, має свої власні 

помешкання, машину або дві, або й три. Він навіть розподіляється на кілька 

категорій: нижчий, середній і вищий. Нижчий середній клас – це, як правило, 

люди, які заробляють некваліфікованими роботами, наприклад швейцари. Якщо 

людина заробляє 35-40 тисяч доларів на рік, то це вважається як нижчий середній 

клас. 

Формування середнього класу – двосторонній процес, у якому бере участь 

як сам середній клас, так і держава. На даний час ми маємо слабкий середній клас 

і сильну держава, яка його багато в чому пригнічує. 

В грудні 2003 року в Україні до середнього класу відносили себе 56,2% 

респондентів, а в серпні 2004 року – 58% [4]. Та вже у 2005 році 62% опитаних 

віднесли себе до середнього прошарку [5]. У 2006 році ця кількість зменшилась до 

57%, у 2007 – 56%, а у 2008 почався різкий спад – 53,2% [6]. Результати 

останнього з досліджень, що проводилося Центром Разумкова у червні 2009 року, 

показали, що 50,7% респондентів ідентифікують себе з «середнім класом». 
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Порівнюючи ці дані з дослідженням попередніх років, ми можемо спостерігати, 

що до 2005 року, було виявлено, що картина істотно почала змінюватися у 

напрямку збільшення кількості респондентів, які ідентифікують себе з середнім 

класом. Причиною, на наш погляд такого піднесення у 2005 році, були саме події 

помаранчевої революції, зміна державної політики, режиму, висока громадська 

активність тощо. Сьогодні ж ми спостерігаємо, що частина населення, яка 

віднесла себе до середнього класу зменшилася. Це пояснюється, як і зменшенням 

прибутків українців, підвищенням цін, так і падінням власної самооцінки 

населення. 

Попри те, що 50,7% громадян України вважають себе представниками 

даного класу, за додатковими психологічними та майновими ознаками дослідники 

визначили, що лише 17,6% жителів України можна вважати представниками 

середнього класу. Якщо ж вважати середній клас не лише економічною 

категорією, а й основним рушієм демократичних перетворень в країні, що 

передбачає його залучення до громадської діяльності, тоді до середнього класу в 

Україні можна зарахувати лише 2,6% громадян [7]. 

Отже, можна зробити висновок, що починаючи з 2003 року кількість 

середнього класу в Україні почала поступово зростати, а з 2006 року кількість 

середнього класу почала різко знижуватися, і у 2009 році лише половина 

населення нашої країни самоідентифікувала себе з середнім класом, що свідчить 

про низький розвиток країни, оскільки саме середній клас перебирає на себе 

відповідальність за стабільний розвиток суспільства. 

Специфіка середнього класу в Україні полягає в тому, що він по-перше був 

створений не на базі розвитку реального виробництва, а внаслідок «вміло» 

проведеної приватизації і необхідного доступу до бюрократичних інституцій, що 

здійснювали це роздержавлення, і по-друге, зорієнтований переважно на 

обслуговування класу багатих. 

Аналізуючи основні процеси становлення середнього класу в Україні, 

потрібно враховувати і таке. У структурі нашого населення є певна частина 
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людей, яка отримує достатньо високі (вищі за середні) доходи, однак не може бути 

віднесена до середнього класу. Це особи, пов’язані з тіньовим капіталом та 

бізнесом, корумповані посадові особи органів державної влади, ті, хто співпрацює 

з кримінальними структурами тощо. Вони не зацікавлені в соціально-економічній 

та політичній стабільності суспільства. 

Особливість розвитку соціально-класової ієрархії українського суспільства 

полягає в повільному збільшенні середнього класу за швидкого збільшення 

вищого та нижчого класів і поглиблення на цій основі соціальної поляризації.  

Проблема середнього класу є проблемою державного рівня. Тим часом, 

процес виникнення середнього класу – об'єктивний процес. Його, звичайно, можна 

стимулювати на рівні державної політики, але не можна створювати як клас. Наша 

держава як і раніше намагається діяти в діапазоні стратегії, що домінує за останні 

роки й від якої страждають представники реального середнього класу, - це 

стратегія придушення на всіх рівнях і, насамперед, економічному – рівень доходів, 

оплати праці. Найманий середній клас найбільше страждає від цього. 

Представники малого й середнього бізнесу менш подавлені, але вони страждають 

на іншому рівні – податковому, який контролює не тільки доходи, але й 

економічну свободу суб'єкта. Якщо цей рівень малоцікавий бюджетникам, тому 

що вони не використовують економічну свободу в рамках своєї роботи, то для 

бізнесу – це ключове питання. Дуже важливий момент, у якому проявляється 

політика держави відносно середнього класу – це придушення політичної й 

соціальної активності даної категорії громадян. 

Українська економіка надає занадто багато пільг для представників великого 

бізнесу, що видне навіть на прикладі держбюджету, де простежується момент лобі 

в інтересах великих фінансово-політичних груп. Це пов'язане з відповідним 

представництвом у парламенті. Поки буде існувати політичний режим, що працює 

в інтересах великого бізнесу, це буде негативно позначатися на вітчизняній 

економіці. У цьому випадку політика, злита з економікою (феномен олігархії), де-
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факто існує в Україні й не дозволяє розвиватися ні середньому й малому бізнесу, 

ні українському середньому класу в цілому.  

Перспективи розвитку середнього класу пов'язані із двома компонентами: з 

одного боку, цілеспрямована грамотна політика держави стосовно бідних верств 

населення, з іншого боку – стимулювання розвитку тих груп населення, які 

самостійно, без опіки держави готові вкладати ресурси в економічний розвиток 

цієї країни. Ці два підходи взаємозалежні й становлять єдину політику. У міру 

старіння населення навантаження на держбюджет за рахунок бюджетних 

працівників буде величезним, і вирішити цю проблему можна тільки шляхом 

надання реальних, дійових заходів, причому як по політичним, так і по 

економічних параметрах. Справа в тому, що на сьогоднішній день ситуація в 

області української стратифікації склалася в такий спосіб: існує якийсь вузький 

буфер еліти, верхнього класу (1,1–1,2%) – представники великого бізнесу й маса 

людей або з невизначеним статусом, або людей бідних (усі інші). Така структура 

досить небезпечна для стабільності української держави, економіки й суспільства 

в цілому, тому що якщо не стимулювати розвиток середнього класу, те бідна маса 

стане тягарем для держбюджету. Латиноамериканська модель ґрунтується на 

патерналістських принципах, у результаті чого закріплюється поляризація 

суспільства, і саме це загрожує Україні в майбутньому [8]. 

Держава не зацікавлена в розвитку середнього класу, оскільки його 

представники більш автономні й активні, а тому становлять якусь конкуренцію 

представникам великого бізнесу. Це проблема лежить уже в політичній площині. 

У нас поки не існує партій, які відбивають інтереси цього класу, тому, напевно, 

він і є політично невиявленим. Спостережено, що в період виборчих кампаній 

більшість партій і виборчих блоків заявляють, що жадали б бачити в Україні 

потужний, інтелектуальний середній клас, котрий став би їх електоральною базою. 

Зокрема, партії центристського спрямування у своїх програмах постійно 

наголошують на формуванні в країні середнього класу західного зразка як 
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пріоритетному завданню своєї соціальної політики. Та як тільки завершується 

виборчий «марафон», так і вщухають велеречиві гасла [9]. 

Потрібна нова політика й збільшення чисельності середнього класу 

покликано стати рятівним фактором. Насправді, це могла б бути серйозна 

політика, здатна розв'язати безліч проблем української держави й бюджету. Однак 

це зажадає  не тільки застосування державних інструментів – ослаблення 

податкового гніту, пільг, кредитування ( у тому числі, освітньої сфери), але й 

інших системних кроків з боку представників середнього класу – їх політична 

представленість у парламенті й, відповідно, захист інтересів на законодавчому 

рівні. 

Як бачимо, існує проблема створення політико-правничих та економічних 

передумов такого зростання і вироблення конкретних заходів, які б сприяли 

започаткуванню і розвитку малих та середніх підприємств [9]. Вважаємо, що 

базовими факторами формування середнього класу можна назвати такі: 

а) економічні фактори – ринкова економіка, конкуренція, приватна 

власність. Поряд з цим важливим є залучення коштів заробітчан як інвестицій у 

створення малих і середніх підприємств, що сприяло б підвищенню питомої ваги 

середнього класу і корисності його для всього суспільства [10]; 

б) політико-правові фактори – політична стабільність, правова свідомість 

громадян, стабільна законодавча база, розвиток громадянського суспільства. І не 

лише декларації про спрощену систему відкриття своєї справи на кшталт «єдиного 

вікна», а реальне його забезпечення; 

в) соціальні фактори – освіта, соціальна роль, соціальний статус. Тут 

важливо не тільки сприяти розвиткові освіти, але й вести роз’яснювальну роботу 

через ЗМІ щодо підвищення соціальної ролі та соціального статусу представників 

середнього класу. А це, в свою чергу, сприятиме формуванню позитивного іміджу 

«середняка» в суспільстві. 

Ще одним важливим фактором є подальше теоретико-методологічне 

опрацювання проблеми середнього класу українського суспільства. Це, передусім, 
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завдання політології і соціології, які могли б долучитися не тільки до 

теоретичного аналізу проблеми, але й до вироблення конкретних шляхів для 

практичної реалізації, і для цього потрібен ще певний час і немалі зусилля. А ще 

більше часу необхідно буде для практичної реалізації нової для нашого 

суспільства ідеї. 

Таким чином, враховуючи соціальну значимість середнього класу для 

успішного функціонування й розвитку суспільства, в Україні його потрібно 

посилено розбудовувати та забезпечувати його збалансований розвиток. І в 

вирішенні цього завдання першорядна роль належить соціальній політиці. По-

перше, якщо вона буде забезпечувати більш значне й прискорене зростання 

доходів населення, це поряд з іншими результатами буде вести до зростання та 

збалансованого розвитку середнього класу. Усе більша частина людей буде 

переходити з малозабезпечених груп у нього. По-друге, велике значення має 

здійснення – у рамках соціальної політики – заходів щодо підтримки верств малих 

і середніх підприємців, оскільки вони складають основу, ядро середнього класу. 

По-третє, формування й розвиток середнього класу пов'язане не тільки з 

об'єктивними змінами в майновому становищі людей, але й з формуванням у їхній 

свідомості самоідентифікації із цією суспільною групою, розуміння 

приналежності до неї, тому що не завжди людина розуміє свою приналежність до 

тієї або іншій соціальній спільності. Соціальна політика й повинна сприяти 

усвідомленню людьми, що належать по об'єктивних ознаках до середнього класу, 

цієї приналежності, тобто сприяти їхній соціальній самоідентифікації. На сьогодні 

завданням законодавчої та виконавчої влади є більш глибоке врахування інтересів 

та потреб цих верств населення та сприяння розвитку тих сфер економічної 

діяльності, які спроможні забезпечити їх переміщення до середнього класу. 

Проведене дослідження дозволило зробити наступні висновки щодо 

забезпечення збалансованого розвитку середнього класу в українському 

суспільстві [8]. 
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1. Процес формування середнього класу в Україні характеризується 

суперечливими тенденціями. Позитивні уявлення українських громадян про 

середній клас поєднані з їх упевненістю в тому, що соціально-економічна політика 

влади не спрямована на його формування та підтримання в Україні. 

2. Несформованість середнього класу ускладнює процес становлення 

повноцінного громадянського суспільства, що виявляється у низьких кількісно-

якісних показниках розвитку останнього та невисокому рівні громадянської 

активності. 

3. Пріоритетними напрямами державної політики щодо формування 

середнього класу в Україні, є: підтримка працюючого населення; забезпечення 

випереджаючого зростання заробітної плати; захист інтелектуальної власності і 

зміцнення на цих засадах становища висококваліфікованої робочої сили, а також 

підтримка малого підприємництва.  

4. Стратегічними кроками державної політики на шляху формування 

середнього класу мають стати: 

– створення умов для розвитку малого бізнесу та стимулювання 

інвестиційної й інноваційної діяльності підприємств шляхом послаблення 

податкового тиску. З цією метою через прийняття відповідного Закону України 

доцільно провести фінансову амністію доходів малих підприємств та надалі 

запровадити податкові канікули для малого бізнесу; 

– збільшення на законодавчому рівні вартості частки праці в одиниці 

продукції товарів та послуг;  

– запровадження обов’язкової диференціації оплати праці в залежності від 

кваліфікації працівника (рівень освіти, трудовий стаж тощо); 

– розгортання програм будівництва соціального та комунального 

(муніципального) житла із залученням коштів фізичних осіб-забудовників, на 

законодавчому рівні має бути закріплена практика вилучення з обсягу доходів 

фізичних осіб, що підлягають оподаткуванню, коштів, спрямованих на 

будівництво (придбання) житла економ-класу зазначеними особами; 
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– активізація громадянської активності шляхом удосконалення процедур 

щоденної прямої демократії (налагодження систематичної роботи дорадчих 

структур, особливо на місцевому рівні; удосконалення законодавчого поля 

застосування практики місцевих референдумів тощо). 
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4.2. Підтримка вразливих категорій населення 

4.2.1. Актуальні напрями підтримки пенсіонерів 

Відповідно до усіх демографічних прогнозів, на початку другого 

десятиріччя XXI ст. в країнах з розвиненою ринковою економікою слід чекати 

значних змін у демографічній структурі населення і, в першу чергу, збільшення 

абсолютної і відносної частки осіб літнього віку [1]. Негативні соціально-

економічні наслідки старіння населення пов'язані не стільки з самим процесом 

старіння, скільки з одночасною зміною співвідношення між особами літнього віку 

і працездатним населенням, до якого традиційно відносяться чоловіки і жінки 15-

60 років. У свою чергу скорочення осіб працездатного віку пояснюється 

постійним зниженням (починаючи з 1950-х років) рівня народжуваності 

населення. 

Насторожують цифри, які характеризують тенденцію зміни вікового складу 

населення. Якщо у 2000 р. літні люди складали в європейських країнах 19% від 

осіб працездатного віку, то до 2030 р. цей показник зросте майже у два рази – до 

37% [2]. В Японії, де демографічна ситуація в даний час найбільш благополучна, 

цей показник суттєво збільшиться і складе приблизно 44%. Запобігання 

негативним соціальним наслідкам демографічних процесів стає там однією з 

головних турбот державної політики. 

В Україні за період з 1959 до 2001 року за даними перепису населення 

співвідношення осіб пенсійного віку і населення працездатного віку збільшилося 

майже вдвічі (з 22,7 до 41,1 відсотка). За прогнозом Інституту демографії та 

соціальних досліджень Національної академії наук, протягом 2010–2025 років це 

співвідношення досягне 50 відсотків, а до 2050 року – 76 відсотків. Уже нині 

пенсіонери становлять майже 30 відсотків загальної чисельності населення. 

На сьогодні чисельність платників внесків на пенсійне страхування 

становить 15,2 млн. осіб, а чисельність пенсіонерів – 13,8 млн. [3], тобто 

пересічний платник внесків фінансує 90,8 відсотка середньої пенсії, а в окремих 



195 

 

регіонах і більше. При цьому частка пенсійних видатків у валовому внутрішньому 

продукті країни вже перевищує 15 відсотків. 

Крім того, в Україні у 2010 р. (у порівнянні з 2000 р.) смертність зросла на 

24%, народжуваність виявилася нижчою за неї на 3,8%. У 2000-2010 рр. це 

визначило зменшення населення на 2,7 млн. осіб. Українські чоловіки живуть на 

15-17, а жінки на 7-10 років менше, ніж в Західній Європі [3]. Відкат на 135-е 

місце у світі за тривалістю життя чоловіків і на 100-е місце – жінок, що нижче, ніж 

у більшості африканських країн, не може залишатися непоміченими. Серед 

причин невеликої тривалості життя – низький рівень екології, оплати праці, 

незадовільні житлові умови, медичне обслуговування, харчування. 

У зв’язку з істотним збільшенням чисельності людей похилого віку у 

загальній віковій структурі населення актуальним є соціально-економічне 

становище людей похилого віку. За даними Держкомстату України, пенсіонери є 

значною за масштабами групою малозабезпечених: 44,5% бідних становлять сім’ї, 

де є пенсіонери. Бідність пенсіонерів є результатом впливу кількох чинників: 

низьких зарплат, високого рівня безробіття та тінізації економіки, і внаслідок 

цього - низького коефіцієнта заміщення зарплати пенсією. Отже, в умовах 

економічної кризи останніх років дослідження засобів соціальної підтримки 

пенсіонерів набуває особливої актуальності. 

Пенсійне забезпечення є основним засобом соціальної підтримки 

пенсіонерів і для багатьох із них єдиним джерелом доходів. Пенсійна система 

регулюється міжнародними конвенціями Міжнародної організації праці (МОП), 

які є набором певних критеріїв для внесення змін до національного законодавства. 

Конвенція МОП № 102 від 28 червня 1952 р. визначає дев’ять видів соціального 

забезпечення, серед яких і пенсії по старості. Держави, що ратифікували зазначену 

Конвенцію, беруть на себе зобов’язання включити її положення до своїх 

законодавчих актів і мати щонайменше три види пенсій із сукупності всіх видів 

пенсій та допомоги з безробіття, а також у відповідних випадках встановити 

норми мінімальних розмірів пенсій, компенсацій і медичної допомоги. Таким 
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чином, під пенсійною системою, що існує в тій чи іншій державі, розуміють все 

розмаїття фінансових інститутів (державних і недержавних), які здійснюють 

пенсійне забезпечення населення в країні.  

Традиційно системи пенсійного забезпечення в країнах ЄС поділяють на три 

рівні. Перший рівень - загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 

Пенсійні схеми фінансуються за солідарним принципом («pay-as-you-go», PAYG), 

поточні пенсійні виплати особам здійснюються за рахунок поточних пенсійних 

внесків інших працівників (активи мають відповідати поточним зобов’язанням). 

Пенсійні виплати гарантуються державою. Таким чином, схеми державного 

пенсійного забезпечення будуються через відносини держави зі своїми 

громадянами, при цьому характерним є перерозподільний ефект (солідарність 

всередині та між поколіннями). Другий рівень - «професійні» (occupational) 

пенсійні схеми, що характеризуються наявністю зв’язку з трудовою зайнятістю 

особи або певною професійною діяльністю. Членство у таких схемах обмежується 

працівниками, зайнятими у конкретній галузі, на підприємстві або визначеними за 

родом їх професійної діяльності. Такі пенсійні схеми адмініструються 

недержавними установами та не гарантуються державою. Як правило, пенсійні 

внески здійснюються одночасно роботодавцем та працівником, тобто шляхом 

накопичення та інвестування заощаджень з метою отримання відповідних виплат 

у майбутньому. Такі схеми можуть бути зі встановленими (визначеними наперед) 

внесками або зі встановленими виплатами (або у їх поєднанні - так звані гібридні 

схеми). Третій рівень - персональні пенсійні схеми, що ґрунтуються на 

відносинах працівника з особами, що надають фінансові послуги (в основному, 

стосується страхування життя та інститутів спільного інвестування). 

У більшості країн світу дотепер переважає пенсійна система, заснована на 

принципі «солідарності поколінь», коли пенсії виплачуються з обов’язкових 

платежів працюючих громадян. Але проблема полягає в тому, що цей рівень стає 

все більш ненадійним. Адже через погіршення демографічної ситуації – старіння 

населення – зменшується співвідношення між кількістю працюючих і пенсіонерів. 
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Ріст середнього рівня життя вимагає встановлення більших пенсій. Відтак 

підвищуються зобов’язання держави перед пенсіонерами, відбувається збільшення 

обов’язкових пенсійних відрахувань, зростають видатки на фінансування 

пенсійної системи PAYG, які навіть у розвинених країнах сягають 10% ВВП. Це 

обумовлює необхідність реформування пенсійної системи. 

В офіційних документах ЄС для здійснення реформи пенсійного 

забезпечення встановлені конкретні завдання, що охоплюють період з 1998 до 

2020 рр. Прогнозується, що впродовж цього періоду частка в пенсійних виплатах 

PAYG (перший рівень) знизиться від 84 до 64%, зросте роль другого рівня (від 12 

до 29%), а незначна сьогодні частка третього рівня потроїться (від 1,5 до 4,5%). 

При цьому сума приватних пенсійних активів у 2020 р. підвищиться від 2 до 11,8 

трлн. євро. Таким чином, реформа полягає в переході від домінуючої нині 

державної соціальної розподільчої системи до державного і недержавного 

пенсійного страхування. 

Сьогодні системи пенсійного забезпечення, що діють у більшості країн уже 

понад 40 років, досягли своєї зрілості й певною мірою вичерпали себе. Для 

багатьох пенсійних схем характерний дефіцит за поточними платежами, а 

заборгованість системи соціального забезпечення, за деякими оцінками, становить 

у різних країнах від 100 до 250% ВВП. Недержавне пенсійне забезпечення 

починає займати украй важливе місце в системі соціального захисту працюючої 

частини населення (див. таблицю 4.2.1.1). Саме цей вид особистого 

накопичувального страхування повинен стати дієвим інструментом досягнення 

балансу інтересів між державою та громадянами у сфері їх пенсійного 

забезпечення.  

Отже, необхідність впровадження недержавних систем пенсійного 

забезпечення прийнята сьогодні більшістю розвинених країн і сприймається на 

усіх рівнях управління представниками різних верств населення. Використання 

недержавних джерел фінансування пенсій в розвинених країнах перевірене часом і 

стимулюється державою, оскільки це скорочує кількість людей, залежних від 
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підтримки держави, та створює умови для того, щоб держава зосередилася на 

пенсійному забезпеченні найменш захищених верств населення. 

Таблиця 4.2.1.1 

Структура пенсійних виплат у деяких країнах світу 

 
Державна пенсія 

Недержавна 

пенсія 
Сумарні виплати 

Австралія 25% 33% 58% 

Данія 28% 34% 62% 

Нідерланди 35% 35% 70% 

Швеція 35% 10% 45% 

Швейцарія 30% 30% 60% 

Великобританія 17% 17% 34% 

 

В Україні практична реалізація пенсійної реформи пов’язана з набуттям 

чинності з 1 січня 2004 р. Законами України «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення», 

спрямованими на поступове запровадження трирівневої пенсійної системи. Крім 

того, 14 жовтня 2009 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України була 

прийнята Концепція подальшого проведення пенсійної реформи [4], яка визначає 

основні шляхи та засоби удосконалення пенсійної системи та подальшого 

проведення пенсійної реформи. 

Незважаючи на деякі кроки у напрямку реформування пенсійного 

забезпечення в Україні, система недержавного пенсійного забезпечення 

характеризується повільним темпом розвитку, що пов’язане з наступними 

причинами: 

 низький рівень дохідності пенсійних активів; 

 законодавча неврегульованість окремих питань діяльності ринку 

недержавного пенсійного забезпечення; 

 низький рівень довіри населення до недержавного пенсійного 

забезпечення, банківської системи та інших фінансових установ; 
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 недостатня зацікавленість роботодавців у фінансуванні недержавних 

пенсійних програм для працівників; 

 низький фінансовий рівень спроможності громадян для участі у системі 

недержавного пенсійного забезпечення; 

 обмежений вибір фінансових інструментів, придатних для інвестування в 

них пенсійних коштів, внаслідок відставання розвитку ринку капіталу від потреб 

інституційних інвесторів;  

 низький рівень роз’яснювальної роботи щодо змісту та ролі системи 

накопичувального пенсійного забезпечення в суспільстві та недостатність її 

фінансування. 

Результати аналізу здійснених заходів з реформування пенсійної системи 

свідчать про необхідність коригування процесів подальшого проведення пенсійної 

реформи з урахуванням набутого досвіду та соціально-економічного становища в 

країні. При цьому подальше реформування пенсійної системи, відповідно до 

Концепції, має здійснюватися за такими напрямами:  

 розширення бази справляння страхових внесків;  

 поліпшення фінансового стану Пенсійного фонду України;  

 забезпечення середньо- та довгострокової стабільності пенсійної системи 

з поступовим переходом до посилення ролі накопичувальних складових частин 

пенсійної системи як фактору диверсифікації джерел доходів;  

 забезпечення належного рівня заміщення заробітної плати пенсією та 

мобілізації довгострокових інвестиційних ресурсів, необхідних для модернізації 

вітчизняної економіки. 

Враховуючи українські реалії, можна стверджувати, що ключовими 

завданнями пенсійних реформ в Україні є забезпечення стабільності 

функціонування пенсійної системи, забезпечення соціальної справедливості у 

солідарній пенсійній системі та формування ефективної, надійної системи 
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недержавного пенсійного забезпечення. Стабільне функціонування пенсійної 

системи можуть забезпечити наступні кроки: 

 посилення платіжної дисципліни стосовно сплати страхових внесків до 

Пенсійного фонду України; 

 забезпечення встановлення адекватності, обґрунтованості та 

прийнятності рівня фіскального навантаження на фонд оплати праці; 

 розширення бази нарахування страхових внесків, у тому числі за рахунок 

легалізації зарплати та підвищення її рівня, скорочення неповної зайнятості та 

безробіття; 

 опрацювання питання щодо запобігання збільшенню фінансового 

навантаження на роботодавця під час фінансування пенсій працівникам, зайнятим 

на підземних роботах, на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці та на 

посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або 

за вислугу років; 

 вдосконалення законодавства в частині повноважень здійснення 

державного нагляду в системі накопичувального пенсійного забезпечення, а також 

посилення ролі Мінекономіки у запровадженні обов'язкової накопичувальної 

пенсійної системи; 

 сприяння підвищенню інвестиційної привабливості боргових зобов'язань 

і ліквідності акцій вітчизняних емітентів. 

Для забезпечення соціальної справедливості у солідарній пенсійній 

системі необхідно: 

 удосконалити порядок перерахування пенсій працюючим пенсіонерам; 

 ліквідувати диспропорції у пенсійному забезпеченні, зумовлені 

збереженням спеціальних пенсійних програм для деяких категорій громадян, 

якими встановлено окремі умови пенсійного забезпечення, та поетапно здійснити 

перехід до єдиних правил призначення пенсій; 

 упорядкувати розміри надбавок і підвищень до пенсій для різних 

категорій осіб залежно від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
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працездатність, з метою уникнення застосування різних підходів до визначення їх 

розміру. 

Формування ефективної, надійної системи недержавного пенсійного 

забезпечення передбачає здійснення таких заходів:  

 розширення напрямів інвестування пенсійних активів за наявності 

сприятливих умов на фондовому ринку та макроекономічної стабільності;  

 уніфікація порядку оцінки пенсійних активів та визначення розміру 

пенсійних накопичень у системі недержавного пенсійного забезпечення та 

обов'язковій накопичувальній пенсійній системі, впровадження щоденного 

розрахунку чистої вартості пенсійних активів та вартості одиниці пенсійних 

внесків (активів) за єдиною методикою;  

 приведення програми добровільного пенсійного забезпечення, виконання 

яких регулюється окремими законодавчими актами, у відповідність з вимогами 

Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (1057-15);  

 визначення послуг з адміністрування недержавних пенсійних фондів як 

послуг з недержавного пенсійного забезпечення та поширення на них порядку 

оподаткування, передбаченого для аналогічних послуг;  

 прирівнювання порядку оподаткування пенсійної виплати, що 

здійснюється одноразово, до порядку оподаткування пенсії на визначений строк, 

які виплачуються з недержавного пенсійного фонду;  

 сприяння емісії цільових середньо- та довгострокових облігацій 

внутрішньої державної позики;  

 запровадження міжнародних стандартів інвестиційної діяльності та 

звітності для суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення та 

механізмів корпоративного управління в системі недержавного пенсійного 

забезпечення;  

 здійснення заходів щодо запровадження накопичувальної системи 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;  
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 уніфікація структури, правил та вимог до функціонування обов'язкової і 

добровільної складової частини системи накопичувального пенсійного 

забезпечення;  

 активізація участі роботодавців у системі недержавного пенсійного 

забезпечення;  

 здійснення додаткових заходів щодо захисту коштів учасників системи 

накопичувального пенсійного забезпечення від знецінення, втрат та інших ризиків 

з метою посилення довіри населення до системи накопичувального пенсійного 

забезпечення;  

 забезпечення розробки та виконання обов'язкових професійних пенсійних 

програм для окремих категорій осіб, зайнятих на роботах з особливо шкідливими і 

особливо важкими умовами праці, що дають право на призначення пенсій за віком 

на пільгових умовах або за вислугу років, з одночасним здійсненням заходів щодо 

створення роботодавцем безпечних для здоров'я робочих місць, та для тих 

працівників, яким роботодавець не може забезпечити або не забезпечив безпечних 

та нешкідливих умов праці. 

Отже, розв’язання проблем пенсійного забезпечення потребує зваженого 

підходу та координації дій різних гілок влади. Успішність пенсійної реформи 

неможлива без докорінного реформування системи оплати праці, що передбачає 

поетапне підвищення мінімального розміру заробітної плати як безпосереднього 

регулятора мінімального пенсійного внеску та обсягів фонду оплати праці.  

Одним із вагомих засобів підтримки пенсіонерів є система пільг. В Україні 

система соціальних пільг є надміру розгалуженою (у кількісному еквіваленті), 

однак це не свідчить про належний ступінь соціальної захищеності пенсіонерів. 

Порядок надання пільг регулюється чинним законодавством України, яке включає 

понад 40 нормативно-правових актів – Закони України, Укази Президента 

України, Постанови Кабінету Міністрів України, відомчі нормативно-правові 

акти, деякі законодавчі акти колишньої Української РСР тощо. 
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Варто зазначити, що тільки деякі категорії пенсіонерів користуються 

пільгами, зокрема: судді у відставці, пенсіонери з числа прокурорів та слідчих 

прокуратури, ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, державної 

пожежної охорони, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України, а також їх удови (вдівці), пенсіонери з 

числа медичних, фармацевтичних, педагогічних працівників, працівників 

бібліотек, спеціалістів із захисту рослин, які працювали у сільській місцевості та 

селищах міського типу і проживають у цій місцевості та населених пунктах. 

Однак, слід врахувати той факт, що переважна більшість пенсіонерів належать 

одночасно до інших пільгових категорій: ветерани праці, учасники бойових дій, 

учасники та інваліди війни та їх удови (вдівці), інваліди 1 та 2 груп та ін. [5]. Усі 

вони користуються пільгами на житлово-комунальні послуги, транспортні 

послуги, послуги зв’язку, а також на санаторно-курортне лікування, придбання 

ліків, зубопротезування та забезпечення протезами. 

Неможливість адекватного фінансування зобов’язань держави по пільгах, 

особливо в умовах економічної кризи, змушують шукати нові напрями 

реорганізації відносин у системі надання пільг. Тому найбільш дискусійною 

проблемою сучасної соціальної політики України є необхідність збереження 

державних пільг чи заміна їх відповідним підвищенням заробітної плати, пенсій та 

адресною соціальною допомогою. 

Головними недоліками сучасної державної системи соціальних пільг є: 

1) відсутність системного нормативно-правового акта, який універсально 

встановлював би підстави, перелік суб'єктів, види та механізм надання соціальних 

пільг. 

2) недосконалість механізму надання пільг, оскільки реально пільгами 

користуються не всі, хто має на них право (наприклад, правом безоплатного 

проїзду міським транспортом користуються лише пенсіонери, які проживають у 

місті; натомість сільські жителі не користуються такою пільгою або ж 

користуються дуже рідко). 
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3) відсутність системи моніторингу доходів сімей, щоб визначати тих, кому 

забезпечення є найбільш необхідним. 

4) відсутність на підприємствах, що надають послуги, на оплату яких 

запроваджено пільги, та у місцевих органах виконавчої влади: 

- єдиної методики обчислення фактичної вартості окремих видів пільг; 

- єдиної методики обліку наданих пільг; 

- єдиної статистичної звітності щодо фактичної вартості пільг та стану їх 

фінансування. 

Аналіз світового досвіду показує, що розвинуті країни практикують надання 

адресної грошової допомоги, яка надається переважно за критерієм 

малозабезпеченості й часто має цільовий характер, та надання пільг у 

натуральному вигляді. В Україні доцільним було б використати та реалізувати 

відповідні рішення щодо впровадження зарубіжного досвіду, серед них - надання 

пільг у готівковій формі за добровільним вибором громадян (для цього необхідно 

внести зміни до законодавчого регулювання щодо механізму надання пільг); 

запровадження електронного соціального паспорта для пенсіонерів та 

впровадження електронної картки, яка спростить механізм розрахунків та 

отримання пільги; перехід від категоріального принципу надання пільг до 

адресного, створення механізму адресного надання пільг конкретній особі. 

Удосконалення системи надання пільг в Україні може відбуватися у 

наступних напрямах: 

По-перше, перегляд пільг та скасування тих, які втратили свою актуальність 

в силу розвитку ринкових відносин, чи не задовольняють потреб пенсіонерів. 

Найголовнішим кроком в даному контексті є проведення «інвентаризації» та 

твереза оцінка призначення і ролі пільг в країні, що передбачають перш за все 

систематизацію існуючих пільг, нормативно-правових положень про пільги. Після 

проведення систематизації можна виділити ту частину пільг, які можна скасувати 

безболісно. Підставами скасування пільг можуть бути суперечність встановлених 

пільг Конституції України та іншим законам України, а також декларативність 
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пільг, коли таке право на пільгу не покращує становище пенсіонерів. Наступним 

кроком є перегляд та вирішення питання про реалістичне фінансування системи 

пільг, визначення тих, які потрібно скасувати або ж надати фінансування у тому 

обсязі, який відповідатиме спроможності державних зобов’язань. Визначення 

пільг, які сьогодні не фінансуються із жодного із бюджетів усіх рівнів, дозволить 

встановити фактичний стан із реалізацією важливих, з точки зору забезпечення 

рівня життя благ пенсіонерів України.  

По-друге, врахування певних критеріїв, залежно від яких можна 

встановлювати пільги пенсіонерам. Має відбуватися поступове обмеження кола 

осіб, які мають право на пільги, у тому числі вирішення питання про користування 

пільгами усіма членами сім’ї пільговика та врахування надання пільги саме особі, 

яка має право на пільгу, перегляду пільг за професійними ознаками з урахуванням 

рівня пенсій таких осіб. Також це стосується обмеження чи скасування пільг за 

професійною ознакою. Щоб це не було дискримінаційним, таке обмеження пільг 

повинне здійснюватись за рівнем доходів з реальною оцінкою потреб пенсіонерів.  

По-третє, заміна пільг на адресну грошову допомогу. Саме адресна допомога 

у грошовій формі має стати альтернативою, як вважають багато експертів [6]. 

Загалом можна виокремити такі переваги адресної допомоги порівняно з пільгами: 

• вона краще забезпечує соціальну справедливість, оскільки неодмінною 

умовою її надання є малозабезпеченість. Отже, держава підтримуватиме лише тих, 

хто найбільше цього потребує; 

• адресна допомога ефективніша, оскільки її цільовий характер дає змогу не 

розпорошувати ресурси, а спрямовувати їх тим особам і на ті цілі, які є 

пріоритетними. Це дає можливість збільшити підтримку найбільш нужденних за 

інших рівних умов; 

• адресна допомога забезпечує ринкові розрахунки між різними 

економічними агентами, що сприяє поліпшенню фінансового стану підприємств – 

надавачів пільгових послуг; 



206 

 

• адресна допомога сприяє економії, оскільки завжди обмежена на відміну 

від пільг, обсяги споживання яких не завжди нормовані; 

• вартість адресної допомоги для бюджету може бути чітко підрахована. 

Отже, запровадження принципу адресності – це наступний крок на шляху 

реформування після інвентаризації та безболісного скасування пільг, які не 

використовуються та втратили актуальність. Цей принцип дозволяє надавати 

пільги та виплати саме тим, хто цього потребує. У адресності повинні бути 

опрацьовані критерії таких персональних підходів (що є основними у закордонній 

практиці) як рівень доходів, регіон проживання та належність до певної соціально 

вразливої групи (у тому числі пенсіонерів). 

Значну підтримку особи похилого віку отримують від закладів, що надають 

соціальні послуги. Сьогодні система соціальних послуг в Україні перебуває на 

стадії розвитку та удосконалення. Основні засади її функціонування щодо осіб 

похилого віку визначені законами України «Про соціальні послуги», «Про 

державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», а також «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого 

віку в Україні». Основні принципи діяльності закладів системи соціального 

обслуговування визначаються Постановою Кабінету Міністрів України №1417 

«Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)». 

Особам похилого віку можуть надавати такі послуги:  

 соціально-побутові послуги (забезпечення продуктами харчування, 

м'яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, 

прибирання, приготування їжі, виклик лікаря, придбання та доставка 

медикаментів тощо);  

 психологічні послуги (надання психологічної підтримки);  

 соціально-педагогічні послуги (організація дозвілля, спортивно-

оздоровчої, технічної та художньої діяльності);  
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 соціально-медичні послуги (медичні консультації, здійснення 

профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів);  

 соціально-економічні послуги (надання натуральної чи грошової 

допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових компенсацій);  

 юридичні послуги (юридичні консультації, захист прав особи);  

 інформаційні послуги (довідкові, просвітницькі, рекламно-

пропагандистські послуги).  

Законодавством передбачено соціальне обслуговування за місцем 

проживання особи (вдома), у стаціонарних інтернатних установах, у 

реабілітаційних закладах, у закладах денного, тимчасового або постійного 

перебування, а також у територіальних центрах соціального обслуговування.  

Пенсіонери можуть отримувати соціальні послуги як платно (за тарифами, 

які затверджуються на місцевому рівні відповідно до Порядку регулювання 

тарифів на платні соціальні послуги), так і безоплатно (якщо пенсіонери одинокі 

та потребують стороннього догляду). Проблема надання платних соціальних 

послуг пов’язана насамперед з недостатнім матеріальним забезпеченням 

пенсіонерів, які не можуть сплачувати вартість таких послуг. Причому така 

проблема з’явилася нещодавно - після прийняття нового Положення про 

територіальний центр [7]: раніше вартість соціального обслуговування для 

неодиноких пенсіонерів становила лише 5% їх пенсії, що було цілком прийнятним 

для них, нині вартість послуг значно зросла. У той же час, і з безоплатними 

послугами не усе так чітко: у вітчизняному законодавстві не затверджений 

мінімальний перелік безоплатних соціальних послуг, гарантованих державою 

незалежно від економічної ситуації та території проживання пенсіонерів (отже, у 

кожному конкретному випадку рішення про надання безкоштовної послуги 

приймає соціальний працівник, який обслуговує пенсіонера, а це, у свою чергу, 

суперечить конституційним принципам рівності й соціальної справедливості), 

крім того, відсутній єдиний механізм фінансування таких послуг державою (наразі 
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фінансуються не послуги, а соціальні заклади), а також не здійснюється контроль 

за використанням ресурсів, що дає широке поле для фінансових махінацій. 

Досвід країн Європи переконливо свідчить, що існують шляхи, які 

дозволяють докорінним чином реформувати систему соціальних послуг за кілька 

років. Для ефективності реформування необхідно діяти у наступних напрямах.  

 належить забезпечити законодавство, яке б захищало інтереси та 

добробут пенсіонерів, а також сприяло б урізноманітненню надаваних послуг. 

Зокрема, необхідно нормативно затвердити перелік базових соціальних послуг, які 

гарантуються на безоплатній основі, незалежно від економічної ситуації у державі 

та місця проживання громадян; 

 слід удосконалити систему фінансування державою безоплатних послуг 

та контролю за використанням виділених коштів; цілі, пріоритети й напрями 

фінансування слід визначати на основі здійснення аналізу потреб пенсіонерів у 

соціальних послугах; 

 доречно запровадити систему соціального планування на місцевому 

рівні, що передбачає залучення всіх членів місцевої громади до пошуку шляхів 

розв’язання конкретних соціальних проблем, що існують на місцевому рівні. На 

основі такої системи можна було б визначати місцеві пріоритети, залучати 

надавачів послуг і розподіляти бюджетні кошти. Місцеві органи влади мають 

розробляти соціальні плани відповідно до вимог, висунутих центральним урядом 

країни. Ці плани слід розробляти щорічно і брати за основу при визначенні обсягу 

фінансової підтримки місцевих громад; 

 в рамках державної стратегії переходу від утримання закладів 

соціального обслуговування до фінансування соціальних послуг та з метою 

забезпечення якості соціальних послуг потрібно створити механізми залучення до 

надання соціальних послуг широкого кола зацікавлених осіб. Зокрема, необхідно 

створити можливості для надання безкоштовних послуг за рахунок фінансування з 

бюджету навіть для приватних установ. Бюджетне фінансування має виділятися на 
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конкурсній основі, а з переможцем слід укладати контракт на надання послуг за 

рахунок бюджету; 

 вирішення проблеми фінансового забезпечення соціальних закладів 

можна досягти шляхом залучення альтернативних (недержавних) джерел 

фінансування, а також запровадження для закладів стимулів ефективного 

використання бюджетних та власних коштів. Одним із таких стимулів може стати 

формульний підхід до розподілу коштів з обласного бюджету, для чого необхідно 

розробити методику розрахунку вартості соціальних послуг; 

 варто переглянути тарифи на платні соціальні послуги, зробити їх 

доступнішими для пенсіонерів з урахуванням розміру їх пенсії. 

Застосування в Україні описаних вище принципів допоможе радикально 

змінити ситуацію на краще. Від реформування сфери соціальних послуг користь 

отримають усі: одержувачі послуг, тому що вони одержать доступ до послуг, які 

краще задовольняють їх потреби; громади, тому що вони краще дбатимуть про 

своїх членів і, що не менш важливо, самі шукатимуть та знаходитимуть найбільш 

правильні шляхи розв’язання своїх проблем; держава, адже її обмежені бюджетні 

ресурси використовуватимуться більш продумано й ефективно, а пенсіонери 

будуть краще забезпечені соціальними послугами, яких вони потребують. 

Одним із способів виживання пенсіонерів в умовах соціальної нерівності є 

продовження трудової діяльності після виходу на пенсію. Становище на ринку 

праці осіб старшого віку (45-60 років) багато в чому відрізняється від становища 

осіб у працездатному віці. Якщо показник зайнятості цієї вікової групи у 2000 р. 

складав у країнах Європи 70-90%, то у 2008 р. в цих межах він утримався тільки у 

двох країнах: Швеції (75%) і Японії (85%). В інших країнах він складає 65-55%, 

причому у трьох державах (Франції, Фінляндії і Нідерландах) не перевищує на 

даний час 50% [2]. Гарантії зайнятості літніх людей забезпечуються двома 

способами: або ухваленням відповідних законодавчих актів (як, наприклад, в 

США), або шляхом відстеження державними службами, перш за все державною 

службою зайнятості, конкретних випадків дискримінації. У США законодавчо 
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закріплена заборона на звільнення за віком. Відповідний закон вперше прийнято у 

1968 р., він поширював свій захист на осіб від 40 до 65 років, проте надалі вікова 

межа була збільшена до 70 років, а потім і зовсім відмінена. Подібне 

законодавство було прийнято у Франції і Канаді. В деяких інших промислово 

розвинених країнах гарантії літнім людям у сфері зайнятості забезпечуються 

шляхом відстеження таких процесів, як пропорційність осіб літнього віку при 

масових звільненнях (Нідерланди), більш високої вихідної допомоги (Швеція). 

В Україні співвідношення між населенням працездатного і пенсійного віку, 

від якого залежить фінансова стійкість пенсійної системи, є менш сприятливою, 

ніж у переважній більшості західних країн. У нашій країні цей коефіцієнт складає 

1,9, у Швеції – 2,8, Великобританії – 3,1, США – 4,0, Канаді – 4,6 [8]. Чим вище 

цей показник, тим більша кількість працюючих осіб, які “годують” одного 

пенсіонера. Навантаження пенсійної системи на активну частину населення з 

кожним роком зростає. Ситуацію, що склалася, можна проілюструвати 

співвідношенням чисельності зайнятих в економіці до чисельності людей старше 

за працездатний вік. У 2000 р. на 1000 чоловік старше за працездатний вік 

припадало 310 зайнятих у народному господарстві, а у 2008 р. – лише 224, тобто 

майже на 28% менше. Статистичні дані свідчать, що з початку 2000 р. чисельність 

тих, що працюють старше за працездатний вік, скорочується. Наприклад, у 2008 р. 

(у порівнянні з 2003 р.) чисельність тих, що працюють, перебуваючи на пенсії, 

скоротилася на 24,4%, і ця тенденція зберігається. 

Отже, в умовах поглиблення соціальної нерівності в Україні існує нагальна 

потреба у створенні сприятливих умов для трудової діяльності пенсіонерів, що 

передбачає реалізацію наступних заходів: 

1) процес старіння населення повинен бути відображений у програмах 

зайнятості і створенні робочих місць; 

2) слід розробити систему засобів підтримки гарантій зайнятості літніх 

людей; 
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3) необхідно вирішити проблему подолання стереотипних уявлень, що 

склалися про працездатний вік;  

4) слід створити умови для отримання максимуму з досвіду і компетенції 

людей похилого віку шляхом постійного підвищення якості трудового життя, 

вдосконалення управління людськими ресурсами. 
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4.2.2. Малозабезпечені сім’ї з дітьми: стан та заходи підтримки 

В Україні статус малозабезпечених сімей з дітьми визначений 

міжнародним нормативно-правовим документом - Європейською соціальною 

хартією (переглянутою) та прописаний у таких рамкових національних законах: 

«Про державну допомогу сім'ям з дітьми» № 2811-XII від 21.11.1992 р., «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» №1768-ІІІ від 

01.06.2000 р. 

Так, згідно зі статтями Європейської соціальної хартії (переглянутої) 

малозабезпечена сім’я має право на соціальний, правовий та економічний захист 

сімейного життя шляхом соціальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, 

фіскальними заходами, наданням житла, допомоги молодим. 

Відповідно до українського законодавства, малозабезпечені сім’ї з дітьми 

на законодавчому рівні розділено на дві категорії: окремо - малозабезпечені сім’ї 

та окремо - сім’ї з дітьми. 

Розглядаючи таку цільову групу як малозабезпечені сім’ї, варто зазначити, 

що на законодавчому рівні їх ідентифікація відбувається за єдиним визначеним 

критерієм – величиною середньомісячного сукупного доходу сім’ї, яка має бути 

нижчою від величини прожиткового мінімуму для сім’ї. Беручи до уваги даний 

критерій можна легко ідентифікувати осіб, які мають право на відповідну 

державну допомогу, яка перш за все гарантується виплатою щомісячної грошової 

допомоги у розмірі, що складає різницю між прожитковим мінімумом для сім'ї та 

її середньомісячним сукупним доходом [2]. Так, Законом України «Про 

встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» станом на 

1 грудня 2010 року затверджено наступну мінімальну соціальну допомогу:  

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць, грн. 875,0 

на дітей віком до 6 років 799,0 

на дітей віком від 6 до 18 років 957,0 

на працездатних осіб  922,0 
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на осіб, які втратили працездатність 734,0 

 

Структура доходів сім’ї в Україні має багато особливостей. Частка 

заробітної плати в них складає близько 40% замість 65–80%. Свідченням гостроти 

проблеми також є розподіл надходжень у бюджет українців. Існує тенденція до 

зменшення заробітної плати до 41,9%, у 2009 році (43,3% у 2008 році), та 

збільшення частки залежності від соціальної допомоги 39,6% у 2009 році, 

порівняно з 36,7%  у 2007 році. Соціальні виплати у 2009 році майже не зросли, 

тому люди, які мали на них право, фактично знаходилися на межі 

малозабезпеченості. Середня заробітна плата в Україні у 2009 році становила 1906 

грн. (приблизно 240$).  Така цифра показує велику залежність становище 

малозабезпечених сімей з дітьми від соціальної політики країни. Наслідком 

економічної кризи можна вважати також невпинне скорочення доходів. Так, у 

2009 році зарплата зросла на 5,5%, а з урахуванням інфляції реальна заробітна 

плата знизилася на 9,2% [15]. 

Однак, варто розглянути деякі неточності, які потребують детальнішого 

аналізу. Зокрема, існує помилка включення осіб щодо отримання даного виду 

матеріальної допомоги, зокрема таких категорій як: одинокі особи, які за 

результатами медико-соціальної експертизи визнані непрацездатними, і які не 

мають інших джерел до існування; одинокі особи, які досягли 65-річного віку і не 

мають інших джерел до існування; а також непрацездатному подружжю за 

відсутності осіб, які зобов’язані їх утримувати [20]. Оскільки кожна із 

вищезазначених підкатегорій належать до інших цільових груп, які також 

отримують державну матеріальну допомогу (непрацездатні особи, люди похилого 

віку). Аналогічна ситуація з малозабезпеченими сім’ями, що мають троє і більше 

дітей, які не досягли 18-річного віку, оскільки вони одночасно входять до групи 

«багатодітні сім’ї» та претендують відповідно на грошову допомогу; та сім’ями, у 

складі яких є інваліди, які також входять до цільової групи, яка отримує 

матеріальну допомогу по інвалідності. Так, якщо проаналізувати розмір 
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державних витрат на забезпечення прожиткового мінімуму малозабезпечених 

сімей за 2007 рік, їх загальна сума становить 473 тис. грн., з яких тільки 352 тис. 

грн.. витрачається на допомогу непрацездатних членів родини та інвалідів [28]. 

Щодо сімей з дітьми, то ми можемо їх ідентифікувати за такою соціальною 

ознакою, як кількість дітей в сім'ї. Відповідно до чинного законодавства, сім’ям з 

дітьми призначаються такі види державної допомоги: допомога по вагітності та 

пологах; одноразова допомога при народженні дитини; допомога по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку; допомога на дітей, які перебувають 

під опікою чи піклуванням; допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми. 

Окремо законодавчо виділено категорію багатодітних сімей. Тобто, якщо 

родина складається з батьків (або одного з батьків) і трьох та більше дітей, віком 

до 18 років, державою встановлений гарантований рівень матеріальної підтримки 

таких сімей шляхом надання державної грошової допомоги. Однак, якщо 

ідентифікувати дану категорію за ознакою її доходів, існує можливість 

потрапляння даної соціальної групи одночасно під дві категорії: 

«малозабезпечена» та «багатодітна» сім’я [16]. 

Так, згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» від 19.05.2009 № 

1343-VI передбачається надання пільг (50% від норми) багатодітним сім’ям з 

оплати житлово-комунальних послуг, палива, абонентної плати за користування 

телефоном, а дітям з багатодітних сімей - безплатного проїзду у міському та 

приміському транспорті. 

Стосовно допомоги на дітей одиноким матерям, критерієм ідентифікації 

даної цільової групи є: відсутність факту перебування у шлюбі або смерть одного 

з подружжя [20]. Помилкою включення до даної цільової категорії є можливість 

отримання відповідної грошової допомоги матір’ю (батьком) при укладенні 

повторного шлюбу, при умові, що дитина не була усиновленою новим чоловіком 

(дружиною). Оскільки, в такому випадку подружжя може навмисне не оформляти 
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усиновлення на дитину жінки (чоловіка) задля можливості отримання додаткових 

грошових виплат. 

На початок 2010 року в Україні налічувалося близько 13,5 млн. сімей. 

Серед них 6,9 млн. родин виховують дітей віком до 18 років, 2,3 млн. сімей є 

неповними, де дітей виховує один із батьків, частіше – мати, 118,2 тис. родин є 

малозабезпеченими, багатодітних сімей - 396,2 тис. Серед усіх родин тих, в яких 

виховується троє дітей – 298,4 тис.; четверо – 63,9 тис.; п’ятеро та більше – 33,9 

тис.; 1,7тис. родин мають десять і більше дітей [1]. 

Дослідження UNDP в Україні показали, що найвразливішою категорією 

наразі є сім’ї з дітьми [5]. Існує тенденція поглиблення рівня бідності, відповідно 

до збільшення кількості дітей у домогосподарстві. У 2008 р. рівень бідності за 

відносним критерієм становив 27%. Серед молодих сімей – 17,4%. Житлова 

політика країни не в змозі надати нормальне житло молодим сім’ям та сім’ям, 

котрі знаходяться на межі бідності, про що свідчать дані: кожна п’ята молода сім’я 

мешкає у гуртожитку і, судячи з розмірів і динаміки доходів, не має можливості 

вирішити житлове питання самотужки [1]. 

В Україні у 2009 році демографічно-економічний коефіцієнт, який 

підраховується кількістю дітей непрацездатного віку та пенсіонерів на одного 

працюючого складає 250 дітей та 387 пенсіонерів на одного працюючого станом 

на 2008 рік. У часовому зрізі прослідковується зменшення кількості дітей на 1 

працюючого, що в перспективі означає зменшення кількості працюючих та 

збільшення кількості пенсіонерів у майбутньому. 

Тим часом, основною стратегією подолання бідності вважається 

працевлаштування її членів. Однак, в Україні працевлаштування не гарантує 

достатнього доходу, щоб вивести сім’ю з бідності. Бідність працюючих пов’язана 

з низькою заробітною платою та невідповідністю потреби та пропозиції на ринку 

праці. 

Сьогодні в Україні ще більше відчувають наслідки соціально-економічної 

кризи ті домогосподарства, які у своєму складі мають дитину до 15 років та 
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людину похилого віку (після 70-ти років), йдеться про подвійне навантаження у 

витратах працюючих членів сім’ї. Рівень бідності таких сімей сягнув 37,9% у 2008 

році, що на 11% вищий, ніж національний рівень бідності. Кожне четверте 

домогосподарство з працюючими дорослими вважається бідним. Рівень бідності 

таких домогосподарств як з працюючими, так і безробітними дорослими сягнув 

40,3% в 2008 році. Найвразливішими домогосподарствами стали ті, у складі яких є 

особи до працездатного та після працездатного віку [5]. 

Політика подолання бідності в домогосподарствах з дітьми, відповідно до 

прийнятої Стратегії подолання бідності від 2001 року, не покращила стан бідних 

сімей. Національний рівень бідності у домогосподарствах з дітьми на 2% 

перевищує рівень бідності сімей без дітей. Так, у 2008 він складав 33,1% проти 

19,7% відповідно. Порівнюючи зі станом у 2007 році, ситуація деяких 

домогосподарств покращилася. Наприклад, рівень бідності сімей з трьома і більше 

дітей зменшився на 2,2%. Для домогосподарств з однією дитиною та дитиною до 

трьох років така цифра знизилася на 0,9 та 1,9% відповідно. Однак, рівень бідності 

зріс для сімей з двома дітьми на 1,4%. 

Ситуація змінилася з посиленням економічної кризи і середній рівень 

бідності для домогосподарств з дітьми складає 17%, на противагу 7,5% сім’ям без 

дітей [5]. 

За даними дослідження SOCIS, у 2008 році 13% населення України 

витрачають майже весь свій бюджет на харчування. В 2008 підняття цін на 

продукти харчування супроводжувалося зниженням реальної заробітної плати 

українців. В результаті цього, зросла частка населення, що знаходиться на межі 

виживання. 

Експерти підтверджують те, що у 2010 році вартість споживчого кошика 

вийшла далеко за межі прожиткового мінімуму. Споживчий кошик для людини в 

місяць складав 1500 грн., то сьогодні, якщо врахувати інфляцію в 10 – 15%, він 

коштує 1700 грн. Даний показник розрахований на середній клас, а не на 
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найбідніших. Дослідження Держкомстату показали, що 48,9% своїх доходів 

українці витрачають на харчування у сукупних витратах.  

За рівнем розвитку людського потенціалу Україна втратила 7 позицій 

рейтингу, через значне падіння реальних доходів населення та зростання кількості 

малозабезпечених. Наразі, в сільській місцевості спостерігається найгірша 

ситуація, сільське населення складає 60% чисельності населення України. До того, 

можна говорити про збільшення кількості бомжів (1,5 млн.), хворих на СНІД та 

туберкульоз. 

Для підтримки малозабезпечених сімей з дітьми держава використовує 

декілька механізмів – соціальна державна допомога та соціальні послуги. 

Відповідно до законодавства України, передбачено наступні соціальні допомоги 

для створення умов виживання малозабезпечених сімей з дітьми: 

- допомога по вагітності та пологах; 

- одноразова допомога при народженні дитини; 

- допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 

- допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням; 

- допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми; 

- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям; 

- субсидії малозабезпеченим (телефон, газ, житлово-комунальні послуги, 

транспорт) [6]. 

Загалом, соціальне забезпечення в Україні дозволяє знизити рівень 

абсолютної бідності домогосподарств через досить високу кількість отримувачів 

соціальної допомоги. Дані виплати мають на меті максимальне залучення 

найменш захищеної категорії – дітей. Однак, така адресна допомога та соціальні 

субсидії дозволяють зменшити рівень бідності лише на 0,2 та 0,1% відповідно. 

У нинішніх умовах строгої фіскальної політики адресна допомога стає 

вагомим способом скорочення бідності. Однак, такі програми часто тягнуть високі 

адміністративні витрати, тому можуть стати життєздатними за умови їхньої 

ефективності. Загалом, соціальні допомоги, які передбачені законодавством, не 
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орієнтовані на бідні верстви населення. Лише одна п'ята (20,6%) серед 

одержувачів є бідними. Рівень бідності в Україні становить 27% від кількості 

населення держави. Це також відбувається через те, що бідні домогосподарства 

отримують допомогу рідше, ніж небідні (42,1% на противагу 51,1%). Таким чином 

домогосподарства, які живуть за межею малозабезпеченості, отримують менший 

дохід від таких програм - 431,2 грн на рік, на відміну від 777,3 грн. на рік для 

забезпечених домогосподарств. Крім того, система соціальної допомоги в Україні 

дозволяє багатьом заявникам отримувати матеріальну допомогу, коли в дійсності 

вони її не потрібують. Механізми для перевірки доходів сім'ї є дорогими і не 

завжди надійними. Система соціальної допомоги в Україні потребує серйозних 

змін, якщо держава хоче вплинути на ситуацію з бідністю в країні [5]. Щодо 

соціальних послуг, то держава надає послугу зайнятості, яка включає 

перекваліфікацію та пошук відповідної вакансії, а також послуги зі страхування 

осіб.  

Для опрацювання адекватних стратегій виживання малозабезпечених сімей 

з дітьми доцільним є аналіз та залучення світового досвіду підтримки даної 

категорії сімей. Існує чимало класифікацій режимів сімейної політики. Серед них 

класифікації за географічною ознакою, за різними заходами соціальної політики. 

В Європейських країнах (класифікація Фереро) функціонує три типи систем 

соціального забезпечення (Скандинавська, Континентальна та Медетеріанська). 

Ще однією відомою класифікацєю держав загального добробуту є типологія Г. 

Еспін-Андерсена за ознаками доступності, охоплення населення і ступенем 

перерозподілу доходів у системах соціального забезпечення й впливу певних 

політичних сил на цей процес. Так, країни поділяються на англосаксонські, 

скандинавські і західноєвропейські. 

Скандинавський режим соціального забезпечення відводить головну роль 

державі. Ця модель ставить перед собою дві основні мети: посилити позиції сімей 

і при цьому, надати незалежність кожному індивідові. Для скандинавських країн 
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характерні універсальні гарантії доходу, високорозвинута система надання послуг 

з догляду за дітьми. 

Одним з важливих компонентів цієї системи є тривалість відпустки  для 

догляду за дитиною до 3-х років для працюючих батьків; тут важливо враховувати 

надання такої відпустки обом батькам. Відмінною рисою даної моделі є 

найтриваліші декретні відпустки (із збереженням середньої заробітної плати), як, 

наприклад, в Швеції - 53 тижні, і в Данії - 47 тижнів. Не дивлячись на те, що в 

країнах з скандінавським режимом соціального забезпечення відпустка надається 

як матері, так і батькові, велику частину використовують жінки. Один з найвищих 

показників участі батьків в догляді за дітьми до 3-х років у Фінляндії - 4,2 %. При 

цьому у Фінляндії найнижча частка (35 %) відвідуваності дітьми дошкільний 

установ у ряді країн такого типу. Так в Данії дошкільні установи відвідують 62% 

дітей, в Ісландії – 59%, 44% в Норвегії[13]. Так, відповідно до Лісабонської 

стратегії, країни Європи беруть за пріоритети засади Скандинавської моделі 

соціального забезпечення, адже, вона найефективніше допомагає подолати 

бідність. 

Виходячи з даних моделей, кожна європейська країна будує свою систему 

соціального забезпечення. Наприклад, у Франції сімейна політика стала 

результатом як державного, так і приватного розвитку. Поняття «сімейний 

коефіцієнт» включає зниження податків, пов’язаного з видатками на дітей, 

фінансування дитячих садочків, безкоштовне навчання у середній чи вищій школі. 

Інші види допомоги виплачуються сім’ям відповідно до системи Соціального 

Забезпечення Франції (медичне, пенсійне страхування). Так, соціальна допомога 

щодо малозабезпечених домогосподарств не обмежується лише соціальними 

виплатами. 

Існують у Франції різні види виплат: основні та спеціальні. Наприклад, 

сімейні виплати (автоматично надаються сім’ям, які виховують двох дітей віком 

до 20 років), виплати на підтримку сім’ї (для отримання спеціальної освіти дітей з 

обмеженими можливостями, або одному з батьків, який доглядає тяжкохвору 
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дитину). Передбачаються також і спеціальні виплати: допомога на новонароджену 

дитину, додаткові виплати для сім’ї (сім’ї з трьома дітьми мають право на дану 

допомогу), допомога для усиновлення дитини, виплати для отримання шкільної 

освіти. 

Іншим типом соціального захисту у Франції є допомога у 

працевлаштуванні одного з батьків (виплати для освіти батьків, виплати на няню, 

яка доглядає в сім’ї дитину до 6 років, а також грудне немовля). Держава дбає і 

про житло сім’ї, тому у Франції діють програми, покликані на зменшення 

фінансового тягаря для домогосподарства, повязаного з оплатою оренди житла. 

Якщо йдеться про сім’ї, які живуть поза межею бідності, то у Франції 

передбачається два основні напрямки підтримки сім’ї: виплати для батьків – 

одинаків та для повнолітніх інвалідів. Адміністративно, соціальними виплатами 

займаються Національна Каса та регіональні каси щодо соціальної допомоги. 

Діяльність даних адміністративних органів контролюється громадськими 

асоціаціями [7]. 

В Ізраїлі домогосподарствами, які живуть поза межею бідності займаються 

місцеві органи, які гарантують зниження муніципального податку на квартиру, 

площа якої не перевищує 100 м
2 

на 70%, Міністерство Транспорту надає знижки 

на пересування міським транспортом (дана послуга здійснюється автоматично, за 

даними Відомства Національного Страхування), Міністерство житла та 

будівництва надає право отримати соціальну допомогу на оренду житла чи у разі 

купівлі квартири (заява подається в один з іпотечних банків), Комітет Телебачення 

та Радіомовлення повністю звільняє такі домогосподарства від податку, Лікарняні 

Каси звільняють сім’ї, які живуть поза межею бідності, від сплати зобов’язання 

сплати для відвідування лікаря, Армія Захисту Ізраїлю надає матеріальну 

допомогу тим сім’ям, чиї діти регулярно проходять службу (при здійсненні даних 

виплат враховується сукупний дохід сім’ї) [8]. 

У США в систему подолання бідності входять щомісячні суми, які 

виплачуються державою тим особам, чий дохід не забезпечує таких основних 
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потреб, як їжа, дах і одяг. Прикладами даної політики є продовольчі купони, 

безкоштовні сніданки, обіди для школярів. Для бідних передбачено право на 

поселення в муніципальних будинках, за кошти держави, або аренда приватної чи 

готельної кімнати. 

На сьогодні в розвинених країнах  стратегіями виживання для сімей є не 

лише виплати, які здійснює держава, чи пільги, які вона надає, а також 

самоорганізація громади та соціальні служби. Вагомим є те, що соціальна робота, 

яка проводиться з дитиною, орієнтується не тільки на неї, а на сім’ю в цілому. Так, 

спеціальна установа соціальної допомоги сім'ї і дітям в США пропонує такі види 

підтримки: 

1. Організація спеціальних груп професійного навчання для батьків, 

допомога по працевлаштуванню. 

2. Забезпечення нагляду за дітьми, чиї батьки працюють в денний або 

вечірній час. 

3. Створення і підтримка служб захисту дітей від насильства в сім'ї. 

4. Створення та інспекція дитячих будинків, а також робота з прийомними 

дітьми, нагляд за адаптацією дитини. 

5. Розвиток служб допомоги дітям у здобуванні освіти. 

Перераховані вище послуги надаються малозабезпеченим 

домогосподарствам безкоштовно та є платними для інших користувачів [11]. 

Канада, як і більшість розвинених країн, адаптується до умов глобальної 

економіки шляхом зменшення спільних податків, обмеження втручання уряду в 

ринкові механізми, приватизацію соціальних послуг і підприємств комунального 

господарства, зниження екологічних стандартів. Податки витрачаються переважно 

на соціальні програми, тому канадську систему соціального забезпечення ще 

називають «системою соціальної безпеки». 

Місцевими органами влади та федеральним урядом розробляються 

програми для підтримки сімей, які мають дітей. В основу цих програм входять: 

сімейні виплати, дитсадки за мінімальну оплату, сприяння сім'ям із низьким 
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доходом, допомога батькам, що працюють і виплати по вагітності. Всі виплати 

розповсюджуються не тільки на громадян Канади, а і на осіб, що мають статус 

постійного мешканця або прохача притулку. 

Місцеві програми сімейних виплат забезпечують базові потреби дітей до 18 

років у сім'ях із низьким доходом. Виплати нараховуються, враховуючи річний 

сімейний дохід, кількість дітей, кількість дорослих і розмір виплат для дітей від 

федерального уряду. Базовими потребами з фіскальної точки зору вважають 3900$ 

для першої дитини у сім'ї, що складається тільки з одного дорослого (матері чи 

батька), 2600$ для першої дитини у сім'ї, що складається з двох дорослих (матері і 

батька) і 2400$ для наступних дітей, незалежно від кількості дорослих [14]. 

Стратегії виживання малозабезпечених сімей в Японії базуються на 

принципі суспільної взаємодопомоги. Така допомога поширюється на тих, хто сам 

не може забезпечити собі мінімального рівня життя, надається на основі Закону 

"Про гарантії прожиткового мінімуму" та ще шести інших законів, що 

конкретизують адресатів одержання допомоги. Соціальна допомога надається на 

щоденні потреби, освіту, житло, медичне обслуговування, материнство. 

Джерелами фінансування виплат є державні - 75% і місцеві органи влади 

відповідно – 25%. 

Пріоритет в суспільній взаємодопомозі віддається захисту материнства і 

дитинства, для чого існують спеціальні центри. Крім того, ця система соціальних 

послуг призначена також і для дітей з інтелектуальною недостатністю та дітей з 

фізичними обмеженнями. До цих заходів держава активно залучає волонтерські 

організації з метою залучення населення до активної діяльності за місцем їх 

проживання. 

В Німеччині малозабезпечені сімї з дітьми отримують соціальну допомогу 

та соціальні послуги. З 2007 року замість допомоги на виховання було 

запроваджено так звану «батьківську допомогу», яка фінансується з бюджету і 

розмір якої залежить від рівня доходів сім’ї. Розмір такої допомоги становить 67% 

від останньої заробітної плати з вирахуванням податків й відрахувань, але не 
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менше 300 і не більше 1800 євро. Така «батьківська допомога» виплачується 

впродовж одного року і продовжується ще на два місяці за умови, якщо один з 

подружжя погодиться призупинити свою зайнятість. У цій країні існує інший вид 

допомоги на догляд дітей, розмір якої складає 154 євро на місяць, а починаючи з 

четвертої дитини – 179 євро до досягнення нею 18-річного віку. 

Поряд з цим була розбудована система догляду за дітьми, яка складається з 

виховання у яслах та дитячих садках.  До 2013 року урядом країни заплановано 

створення 750 тис. місць для дітей до трьох років у яслах, тобто яслами буде 

забезпечено третина всіх дітей Німеччини. Молоді родини мають право на 

звільнення від роботи з метою виховання дитини до досягнення нею трирічного 

віку. А також молода сім’я має право на неповний робочий день, якщо цьому 

дозволяють умови праці на підприємстві. 

Отже, в умовах, коли більшість сімей перебувають за межею бідності, 

пріоритетною метою соціальної політики став соціальний захист найбільш 

вразливих верств населення. Зарубіжний досвід показує задіяні стратегії 

підтримки сімей з дітьми, які залучають різних суб'єктів. Кожна країна надає 

гарантії та соціальну підтримку малозабезпеченим сім’ям у тому розмірі, який 

дозволяє економіка та за тими принципами, які притаманні типу держави. Щодо 

політики соціального забезпечення з аспекту працевлаштування, надання 

соціальної допомоги, то найменшу підтримку здійснюють держави ліберального 

типу, середню – консервативні, а найбільшу – держави соціально - 

демократичного типу. 

Сьогодні соціальна політика щодо сім’ї в Україні не є комплексною, а 

орієнтація йде здебільшого на матеріальну допомогу та соціальне обслуговування. 

В такій ситуації потрібно ставити акценти як на соціальні служби, так і на 

розвиток роботи в громаді. Так, підтримка різних категорій сімей з дітьми повинна 

включати соціальну роботу (профілактичну, корекційну та реабілітаційну), 

надання різного роду послуг і соціальної допомоги. 
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Стратегії подолання бідності малозабезпечених сімей з дітьми в Україні 

потребують комплексного підходу, з поєднанням різних інструментів соціальної 

політики. В Україні, відповідно до проаналізованого міжнародного досвіду, слід 

впровадити такі підходи: 

- допомога у працевлаштуванні одного з батьків після декретної відпустки у 

вигляді спеціальних програм; 

- зниження податків для батьків, які мають троє і більше дітей;  

- щомісячна допомога бідним домогосподарствам за межею бідності; 

- програми для придбання продуктів; 

- зменшення оплати орендованого житла; 

- розвиток соціальних програм у громаді. 

Варто наголосити, що при впровадженні вище перерахованих підходів, 

необхідно враховувати розвиток кожного регіону України; умови життя 

домогосподарства та кількість дітей у сім’ї; особливості калорійності харчування 

людей різного віку, а особливо дітей віком до трьох років. 

Рекомендації щодо підтримки малозабезпечених сімей з дітьми: 

1. Враховуючи територіальний розподіл проживання бідних родин (60% у 

сільській місцевості та 40% у містах) варто запровадити програму 

мікрокредитування для великих домогосподарств, яка 

супроводжуватиметься навчанням учасників. Прикладом надання таких 

кредитів може послугувати система Соціальних Грошових Трансферів 

для домогосподарств, котрі проживають у сільській місцевості 

(Латинська Америка, Північна Корея). 

2. Беручи до уваги високі регіональні диспропорції економічного розвитку 

(у 2008 році різниця ВВП на душу населення між Дніпропетровською та 

Чернігівською областю становила 3,2 рази) варто запровадити програму 

трудової мобільності. Виробнича занедбаність колишніх промислових 

об’єктів унеможливлює працевлаштування та підняття рівня надходжень 

коштів у місцевий бюджет. Важливо створити умови працевлаштування, 
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якщо місце роботи розміщене більш, ніж за 50 км від проживання, то 

варто забезпечити переїзд усієї родини.  

3. Для створення більшої кількості центрів економічної активності, мають 

бути залучені інвестори. Для цього потрібно створити більш сприятливу 

інфраструктуру: покращення дорожньо-транспортної системи. 
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4.2.3. Проблеми реалізації стратегій соціальної адаптації інвалідів 

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, торкнулися 

всіх верств населення, у тому числі й інвалідів. Однією з умов стійкого розвитку 

держави є успішна соціально-економічна адаптація населення, тобто вироблення 

досить більшим числом людей продуктивних моделей соціально-економічного 

поводження, заснованих на реалізації індивідуальних ресурсів. Саме соціальна 

адаптація має стати домінуючим процесом, що визначає тенденції соціальної 

політики в Україні. 

У цьому контексті зміст соціальної адаптації інваліда пов'язаний з 

мобілізацією всіх наявних у нього індивідуальних ресурсів. Залежно від рівня 

розвитку ресурсів й їхньої комбінації, інваліди намагаються вибудовувати 

стратегії адаптаційного поводження. 

Головна проблема при цьому полягає в затребуваності ресурсів, оскільки 

інституціональне середовище, не налаштоване на максимальну реалізацію 

людського капіталу, блокує стратегії, що не вписуються в сформовану соціально-

економічну реальність. 

Соціальна адаптація інвалідів зачіпає інтереси суспільства й тому потребує 

детального аналізу. Аналіз наукової літератури з даної проблематики свідчить про 

наявність значної кількості джерел і літератури з проблем інвалідності та 

інвалідів, їх соціальної адаптації і життєвих стратегій.  

У першу чергу варто визначитися з таким поняттям, як стратегія взагалі. В 

останні роки як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками дедалі частіше 

вживають такі поняття, як стратегія життя, стратегія адаптації, стратегія 

виживання тощо. Варто відзначити, що більшість авторів, використовуючи термін 

«стратегія», найчастіше не дають визначення даного поняття, вважаючи його 

загальновідомим і зрозумілим. У західній науці дефініція даного терміна, питання 

про його застосовність досить докладно були розглянуті Д. Найтсом і 
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Г. Морганом. Автори вважають, що термін «стратегія» у соціології повинен 

піддаватися тільки теоретичному вивченню і не має розглядатися ні як ресурс для 

соціологічного аналізу, ні як його інструмент. 

Серед науковців існують полярні точки зору на те, чи існують взагалі в 

людей соціальні стратегії. Зокрема, М.В. Киблицька вважає, що, «якщо під 

терміном «стратегія» варто мати на увазі довгий період, наприклад півроку, рік 

або навіть два, то в наш нестабільний час мати яку-небудь заздалегідь 

підготовлену стратегію неможливо». Зворотної точки зору дотримуються 

К. Альбуханова, Н. Наумова, Ю. Рєзнік і Є. Смирнов тощо, які декларують 

наявність соціальної стратегії всього життя людини.  

У плані нашого дослідження російський дослідник А. Ритов визначає, 

принаймні, дві головні стратегії соціальної адаптації інвалідів – активності й 

пасивності. Поняття «активність» у цьому випадку вказує на те, що людина діє, не 

просто дотримуючись життєвих обставин, а прагне підкорити їх своїй волі. Це 

така свідома діяльність, що припускає цілеспрямовані вольові зусилля з 

оволодіння зовнішніми обставинами. І тут активність стикається з поняттям волі. 

Незважаючи на детермінованість практичної діяльності, особистість має свободу 

вибору цілей і засобів її досягнення. Здатність вибирати характеризує її відносну 

самостійність. 

За методологічну основу дослідження проблеми адаптації людей з 

обмеженими можливостями прийнята комунікативна модель, розроблена Фуко, 

згідно з якою в історії людства в будь-яких суспільствах завжди існували групи 

«інших», які перебували в ситуації соціальної ексклюзії . 

У період з кінця XV до початку XIX століття ставлення суспільства до цієї 

групи зазнало серйозних змін. Еволюція даних відносин не є унікальним явищем, 

скоріше це закономірна, логічно вибудувана модель розвитку відносин між 

суспільством й «іншими», яку можна простежити в різні часи, у тому числі й у 

сучасній ситуації. У групу тих людей, яких, як уважалося, потрібно ізолювати, 

входили, на думку Фуко, психічно нездорові люди, бідняки й злиденні тощо.  
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Зокрема, таке ставлення виражалося у спорядженні «кораблів дурнів» – 

кораблів, на яких збиралися всі «інші люди» і виганялися з міста. Такий спосіб 

ізоляції носив категоричний характер. На наступному етапі почали створюватися 

спеціальні будинки – ізолятори, а за ними й спеціальні госпіталі, у яких приймали, 

розміщували й годували всіх, хто приходив добровільно або направлявся за 

рішенням влади. На завершальному етапі «інші» уже визнаються суспільством, 

вони мають широке коло прав і свобод і не дискредитуються суспільством. Таким 

чином, можна простежити певну схему вибудовування комунікацій між 

суспільством і групою людей з обмеженими можливостями.  

Інший теоретичний підхід був розроблений Е. Гофманом. Ґрунтуючись на 

традиціях символічного інтеракціонізму, він розглядав проблему комунікації 

«інших» і суспільства крізь призму понять «стигма» й «дискримінація», що 

найкраще характеризують стан соціальної ексклюзії певних груп у суспільстві.  

Стигма сприяє ізоляції «інших», у тому числі й людей з обмеженими 

можливостями, створює серйозні перешкоди на шляху адаптації інвалідів у 

суспільстві. Упередження й стигматизація часто приводять до того, що люди 

роблять певні дії або уникають їх, що у свою чергу зменшує права іншої людини 

або виключає можливість одержання нею певних послуг. 

Наслідком стигми є дискримінація. Дискримінація являє собою дію або 

бездіяльність і спрямована проти тих людей, які піддаються стигматизації. Саме 

подолання стигми й дискримінації стосовно інвалідів є одним з першочергових 

завдань урядів провідних країн.  

Зростання уваги до інтересів окремої людини в останні десятиліття XX 

століття привело до формування нового підходу до суспільного устрою – 

соціальної інтеграції, ціль якої – створення «суспільства для всіх», де кожен 

індивідуум, зі своїми правами й обов'язками, відіграє активну роль. Одним з 

найважливіших завдань соціальної інтеграції є забезпечення захисту й повного 

включення знедолених й уразливих груп у життя суспільства. У цьому руслі 

Організація об’єднаних націй реалізовує соціальну політику щодо інвалідів, 
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спрямовану на вирівнювання можливостей для них. Цей підхід базується на основі 

прав людини, новому визначенні соціальної уразливості й вироблених на базі цих 

понять визначеннях доступності й доступу. 

У новому підході до поняття інвалідності на основі прав людини акцент 

зміщується від адаптації інваліда до «нормальних» умов життя, до зміни 

самого суспільства, перетворення соціального оточення інвалідів у більш 

інклюзивне середовище, де відсутнє відторгнення інвалідів або їх ізоляція у 

спеціальних установах. Традиційне віднесення інвалідів до уразливих груп 

населення відображало модель включення інвалідів у категорію меншостей. Однак 

сучасний підхід визначає уразливість як соціальний показник, що зачіпає всіх. З 

переглядом поняття уразливості пов'язаний і новий підхід до інвалідності на 

основі критеріїв доступності основних сфер життя для забезпечення рівних 

можливостей. 

Отже, спеціальні програми інтеграції інвалідів, націлені на одну групу, як, 

наприклад, молоді люди-інваліди, мають право на існування, але їхня успішна 

реалізація можлива тільки в рамках успішної загальної соціальної політики щодо 

інвалідів. 

Оскільки відсутність можливості одержати оплачувану роботу виступає 

одним з основних джерел соціальної уразливості, усунення бар'єрів на шляху до 

зайнятості є пріоритетним напрямком політики соціальної інтеграції 

інвалідів. Основні причини високого рівня незайнятості серед інвалідів:  

 упередження роботодавців щодо їх більш низької продуктивності;  

 фізична недоступність робочих місць;  

 більш низький рівень загальної освіти й відсутність або брак професійної 

підготовки. 

За старих підходів до трактування уразливості основні інструменти 

реалізації соціальної політики зайнятості інвалідів, неефективність яких доведена 

практикою, складалися із системи квот і забезпечення зайнятості інвалідів на 
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спеціальних робочих місцях або спеціалізованих підприємствах. Так, 

використання квот при низьких санкціях за їхнє невиконання й/або слабкому 

контролі за виконанням не приводило до зростання кількості працевлаштованих. 

Робота на спеціалізованих підприємствах підсилювала соціальну ізоляцію 

інвалідів. 

Метою нової політики зайнятості відносно інвалідів виступає їхня інтеграція 

у відкритий ринок праці при участі самих інвалідів у розробці політики. Для цього 

запропоновані підходи, що усувають фізичну недоступність місця роботи: 

роботодавець повинен адаптувати робоче місце під потреби зайнятих у нього 

інвалідів (США, Канада) або зробити всі робочі місця доступними для зайнятості 

на них інвалідів (Німеччина). При важкій формі інвалідності пропонується ввести 

«підтримуючу» («суппортивну») зайнятість, тобто створити спеціальні робочі 

місця на звичайних підприємствах (США, Австралія, Канада, Великобританія). 

Переваги таких систем полягають в соціальних і психологічних виграшах для 

інвалідів, однак їхня економічна ефективність не завжди підтверджується. 

Формою інтегрованої зайнятості інвалідів можуть стати соціальні 

підприємства (некомерційні підприємства недержавного сектора), керовані 

самими інвалідами, хоча на практиці їхня ефективність у цій якості майже не 

підтверджується. Серед інструментів підвищення зайнятості інвалідів можна 

згадати фінансові стимули для роботодавців, аналіз застосування яких показав, що 

тільки деякі виплати (наприклад, дотації на облаштованість робочих місць) 

привели до збільшення чисельності працюючих інвалідів, із чого випливає 

необхідність контролю й оцінки ефективності таких програмам підтримки. 

З аналізу статистичних даних видно, що зайнятість інвалідів прямо й досить 

сильно пов'язана із загальними факторами, що впливають на ринок праці, тому 

успіх політики зайнятості інвалідів залежить від ефективності державної програми 

зайнятості в цілому. 

Досвід США в залученні інвалідів до економічної діяльності. Згідно даних 

«Бюро трудової статистики» BLS (Survey Report - January 2009), у 2008 р. у США 
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широко використалася праця інвалідів в 471562 компаніях, які становлять 19,1% 

від загальної кількості підприємств у країні. В 2009 р. у США налічувалося 26,8 

млн. інвалідів, з них близько 20% (5,37 млн.) працювали на різних підприємствах, 

що становило близько 4% від усього зайнятого населення країни. При цьому ще 

близько 3,5 млн. працездатних інвалідів (13,2%) не змогли знайти застосування 

своїм можливостям, що вказує на можливість більш інтенсивного залучення 

інвалідів у сферу економічної діяльності. 

Уряд США приділяє велику увагу соціальній підтримці та 

працевлаштуванню інвалідів, що обумовлено поступовим збільшенням 

чисельності цієї категорії громадян. У рамках Міністерства праці США створено 

спеціальний «Департамент зайнятості інвалідів» (Office Disability Employment 

Policy – ODEP), який у взаємодії з іншими федеральними агентствами й 

регіональними адміністраціями комплексно вирішує питання соціальної й 

технічної допомоги в працевлаштуванні цієї категорії громадян країни. 

Департамент ODEP розробляє загальнонаціональну політику забезпечення 

зайнятості інвалідів, удосконалює систему надання їм послуг у найманні на 

роботу, а також здійснює міжвідомчу координацію діяльності різних державних 

агентств у наданні технічної й методичної допомоги роботодавцям, що 

використають працю інвалідів. Це дозволило інвалідам поліпшити можливості в 

працевлаштуванні та забезпеченні належних умов праці. Департамент ODEP 

сприяє підвищенню зацікавленості роботодавців у найманні на роботу інвалідів, 

їхньому навчанні й подальшому кар’єрному просуванні. Крім того, питаннями 

залучення інвалідів для роботи в сфері малого підприємництва активно займається 

«Адміністрація малого бізнесу США» (US Small Business Administration), оскільки 

близько 14% домашніх підприємств і приблизно 12% індивідуальних підприємств 

належать інвалідам. 

Одним з ефективних напрямків працевлаштування інвалідів є стимулювання 

роботодавців до залучення інвалідів як найманих співробітників для роботи 

безпосередньо на підприємствах або на умовах домашньої зайнятості. Більш 
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докладно розглянемо деякі особливості ринку праці для інвалідів на різних 

приватних підприємствах й у державних організаціях США. За даними 

соціологічних опитувань 2008 р., про наймання інвалідів на роботу повідомили 

215344 підприємств. Майже 3/4 з них відзначили, що можливості наймання на 

роботу інвалідів обмежені умовами праці, необхідністю переустаткування 

робочих місць, а також труднощами в організації відповідних побутових умов для 

них (спеціальні місця відпочинку, побутові зручності, меблі, апарелі тощо). 

Витрати на переустаткування робочих місць, на охорону здоров'я й на 

компенсаційні виплати, а також можливі судові витрати у зв'язку з використанням 

праці інвалідів значною мірою є перешкодою для малих і середніх підприємств, 

тоді як великі підприємства проявляють більшу готовність до таких витрат. 

Вартість витрат на створення робочих місць для інвалідів, а також 

побоювання в недостатній їхній кваліфікації й досвіді є найбільш частими 

причинами, що згадують керівники підприємств у ході проведених опитувань. 

Великі підприємства частіше вказують на труднощі в забезпеченні контролю за 

діяльністю інвалідів й у застосуванні до них заходів дисциплінарного впливу. 

Проведені в 2008 р. обстеження, що охопили 471562 підприємств, показали, 

що ефективно застосовують працю інвалідів 10,7% малих підприємств, 22,6% 

середніх підприємств й 53,1% великих компаній. Відзначається, що активно 

ведуть набір працівників серед інвалідів 326721 компанія (13,6%) від загальної 

кількості підприємств у країні. При цьому 33,8% великих компаній більш 

енергійно залучають до роботи інвалідів у порівнянні з 7,8% малих підприємств. 

Великі підприємства повідомляють про більш інтенсивне використання праці 

інвалідів, що обумовлено більш широкими можливостями в створенні для них 

належних умов праці й відпочинку в різних підрозділах і на різних видах робіт. Це 

також стосується й державних організацій федерального, регіонального й 

місцевого рівня, які активно залучають до роботи інвалідів, у тому числі й у якості 

надомних штатних працівників на умовах телезайнятості. 
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Більшість опитаних роботодавців відзначає високу мотивацію інвалідів до 

праці й прагнення до найшвидшої акліматизації в трудовому колективі, що сприяє 

соціальному оздоровленню на підприємстві, а також сприяє найшвидшій 

психологічній і трудовій реабілітації інвалідів. Оцінка активності різних 

підприємств у питаннях залучення на роботу інвалідів показує, що найбільш 

ефективно в даному напрямку діють великі підприємства (53,1%) і державні 

організації (42,7%). Серед приватного сектора найбільшу активність у найманні 

інвалідів проявляють підприємства сфери послуг (18,9%), у виробничій сфері таку 

активність проявляють тільки 17,5% підприємств. 

Розглядаючи найбільш ефективні заходи з підвищення зацікавленості 

роботодавців та інвалідів до спільної економічної діяльності (див. таблиця 4.2.3.1) 

з'ясувалося, що рівень застосовності різних стимулів з розширення використання 

праці інвалідів залежить від розмірів підприємств. При цьому чітко простежується 

зацікавленість малих і середніх підприємств в одержанні податкових кредитів й у 

забезпеченні гнучкого графіка роботи з метою скорочення загальної чисельності 

найманих робітників. Для великих компаній найбільш характерна загальна 

політика на більш інтенсивне залучення інвалідів, що обумовлено прагненням до 

скорочення плинності кадрів на непрестижних робочих місцях. Для всіх 

підприємств характерне прагнення до адаптації інвалідів до нового робітничого 

середовища й до поліпшення відносин зі штатним персоналом. Основним 

способом наймання інвалідів на роботу є розміщення заявок на наявні вакансії в 

спеціалізованих центрах працевлаштування й у кадрових агентствах. Необхідно 

вказати й на прагнення багатьох роботодавців до наймання інвалідів, що 

спеціалізуються в сфері інтелектуальної праці для роботи на умовах домашньої 

телезайнятості. Цьому сприяє бурхливий розвиток інформаційних і 

комунікаційних технологій, що забезпечують можливість залучення в економічну 

діяльність значної частини працездатних інвалідів з досить високим рівнем освіти. 

Телезайнятість відкриває широкі можливості для залучення в активну економічну 

діяльність великої кількості людей з обмеженими можливостями, інвалідів, а 
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також для людей, обтяжених різними сімейними й особистими обставинами 

(малолітні діти, догляд за хворими, навчання й інші причини). Це дозволяє в 

певній мірі розширити й удосконалювати ринок трудових ресурсів, підвищуючи 

його гнучкість й одночасно сприяючи поліпшенню соціально-економічного 

положення значної частини працездатних інвалідів. 

Таблиця 4.2.3.1 

Використання різних шляхів залучення інвалідів на роботу 

Основні напрямки 

Розміри підприємств по кількості працюючих 

Всі 

підприємства 

Малі 

(5-14) 

Середні 

(15-249) 

Великі 

(250 й >) 

% Ранг % Ранг % Ранг % Ранг 

Можливість одержання податкового кредиту 

роботодавцем 
69,2 1 66,8 1 70,5 1 77,1 5 

Пропозиція навчальних програм для інвалідів 64,3 2 59,1 5 66,9 2 82,8 3 

Зацікавленість вищого керівництва в застосуванні 

праці інвалідів 
64,2 3 59,4 4 65,8 3 84,9 1 

Застосування наставництва в роботі з інвалідами 63,4 4 60,7 2 62,3 4 84,3 2 

Застосування допоміжних технологій полегшуючу 

працю інвалідів 
61,1 5 59,1 5 59,7 6 80,3 4 

Взаємодія зі спеціалізованими кадровими 

агентствами 
60,8 6 57,3 7 61,8 5 76,6 6 

Гнучкий графік роботи 60,0 7 59,7 3 58,1 7 71,8 12 

Підготовка штатних співробітників для роботи з 

інвалідами 
57,9 8 54,7 8 58,0 8 76,1 7 

Надання консультацій і технічної допомоги на 

робочому місці 
57,1 9 54,5 9 57,0 9 73,1 9 

Практичне додаткове навчання для трудової 

реабілітації інвалідів 
55,4 10 53,0 10 54,4 11 74,3 8 

Безпосередня допомога на робочому місці за участю 

наставника 
54,3 11 50,5 11 55,2 10 72,4 10 

Розробка програм залучення інвалідів на роботу 50,7 12 47,3 12 50,5 12 72,2 11 

Централізований фонд для встаткування робочих 

місць інвалідів 
47,1 13 43,3 13 48,4 13 64,1 13 

Перспектива просування по службі 40,1 14 37,8 14 40,1 14 54,5 14 

Значна допомога інвалідам надається за допомогою сайту «Інформація для 

інвалідів» (DisabilityInfo.gov), який дозволяє одержати широкий доступ до різних 

інформаційних ресурсів, включаючи відомості про ринок праці й можливих 

перспектив працевлаштування. На цьому сайті представлені програми допомоги й 

реабілітації інвалідів, наведені федеральні й регіональні правові норми, 

перераховані освітні програми, розглядаються питання зайнятості, 

транспортування, адаптації робочих місць і приміщень до потреб інвалідів. Крім 
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того, в оперативному режимі надаються кваліфіковані юридичні й технічні 

консультації з усіх питань, що стосуються життя та діяльності інвалідів. 

Наведені дані свідчать про можливості розширення ринку трудових ресурсів 

як за рахунок стимулювання роботодавців у залученні інвалідів до активної 

економічної діяльності шляхом створення для них сприятливих умов праці й 

відпочинку, так і за допомогою використання інвалідів як надомних 

співробітників на умовах телезайнятості. 

Зайнятість, безумовно, – ключове питання успішної інтеграції інвалідів у 

суспільство, а освіта – це міст, що веде до зайнятості. Крім того, освіта – 

фундаментальна цінність, що визначає соціальний статус, можливості для 

самореалізації особистості й навіть зміст життя. 

Реалізація цілісного підходу щодо інвалідів у сфері освіти виразилася в 

прийнятті в 1990 році Всесвітньої декларації освіти для всіх, згідно з якою кожна 

людина повинна мати можливість учитися, зокрема і в рамках інклюзивної освіти, 

відповідно до якої всі люди повинні мати можливість учитися разом. Адресати 

інклюзивної освіти – люди з потребами в особливому навчанні (ПОН), і інваліди – 

лише одні з них. 

Дослідження із впровадження концепції інклюзивної освіти в Азії показали, 

що навчання дітей з ПОН в початкових класах звичайних шкіл дає особистісний, 

соціальний й економічний ефект; більшість потреб в особливому навчанні можуть 

бути успішно й дешевше задоволені в інтегрованих школах. За оцінками ОЕСР 

(1994р.), середні витрати на навчання дітей з ПОН в спеціалізованих навчальних 

закладах в 7–9 разів вище, ніж їхнє навчання в установах загальної освіти. 

Незважаючи на ефективність концепції інклюзивної освіти, у контексті 

Всесвітньої декларації освіти для всіх вона залишається дуже складною 

проблемою, по-перше, тому що інвалідність – це комплекс проблем, що 

стосуються здоров'я, освіти, соціального забезпечення, ринку праці тощо, а по-

друге, інклюзивна освіта може здійснюватися на різних рівнях, переслідувати різні 

цілі, будуватися на різних класифікаціях ПОН. Відсутність послідовної концепції 
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реалізації інклюзивної освіти приводить до необхідності аналізу найбільш 

успішних практичних результатів. 

У дослідженні американської дослідниці С. Петерс перераховано зразки 

кращого досвіду інклюзивної освіти на прикладі відповідних програм в Канаді й у 

США. Всі вони оцінюються як ефективні в економічному й освітньому плані. В 

основі інклюзивних шкіл лежить використання індивідуальних програм навчання, 

які дозволяють визначити потреби учнів в особливому навчанні. Фактори, що 

найбільше сприяють успішній практиці таких шкіл – це тренінг учителів, 

залучення всього персоналу школи, розвиток програм навчання, орієнтованих на 

розвиток практичних навичок в останніх класах середньої школи (work-based 

learning). 

Міжнародні дослідження показують, що перехід від навчання до роботи – 

сама непроста ділянка залучення інвалідів у трудову діяльність. Наприклад, для 

молодих людей-інвалідів цей етап особливо важкий. Складним він є і для 

інститутів, відповідальних за їхню трудову реабілітацію. Принципом 

професійного навчання й перенавчання має бути відповідність реальним вимогам 

ринку праці, а роботу з інвалідами варто організовувати в соціальних центрах, де 

вони можуть одержати комплексну допомогу. Крім державних служб зайнятості 

до цієї діяльності корисно залучати неурядові й приватні організації. Одним зі 

способів поліпшення входження інваліда в трудову діяльність є навчання на 

робочому місці, що вимагає субсидування роботодавця, а також контроль за 

відповідністю робочого місця особливостям інваліда. 

В Україні для забезпечення соціальної захищеності інвалідів, створення 

відповідних умов для задоволення їхніх потреб, зокрема у посильній трудовій 

діяльності, 21 березня 1991 року було ухвалено Закон № 875-XII «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», який визначає основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами 

можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя 
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суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам вести 

повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними здібностями й інтересами. 

Для забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, 

у тому числі з умовою про виконання роботи вдома, держава зобов’язала 

підприємства, установи, організації та фізичних осіб, які використовують найману 

працю, виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, 

зокрема спеціальні. 

Кількість робочих місць визначається залежно від середньооблікової 

чисельності штатних працівників облікового складу підприємств за рік і 

становить: 

– одне робоче місце – для підприємств, установ, організацій та 

фізичних осіб, у яких працює від 8 до 25 осіб; 

– чотири відсотки від середньооблікової чисельності штатних 

працівників облікового складу за рік – у разі якщо працює більше 25 осіб. 

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації 

громадських організацій інвалідів, фізичні особи, в яких за основним місцем 

роботи працює 8 і більше осіб, згідно з Законом зобов’язані: 

– зареєструватися у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту 

інвалідів за своїм місцезнаходженням; 

– самостійно розрахувати кількість робочих місць для 

працевлаштування інвалідів; 

– виділити та створити робочі місця для працевлаштування інвалідів, у 

тому числі спеціальні; 

– надати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для 

організації працевлаштування інвалідів; 

– подати до Фонду соціального захисту інвалідів, за своїм 

місцезнаходженням, звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів. 

Відповідно до Закону забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та 

оплачувану роботу, у тому числі з умовою про виконання роботи вдома, 
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здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, 

організацій чи до державної служби зайнятості. 

Разом з тим, саме роботодавці змушені шукати інвалідів для 

працевлаштування на створені ними робочі місця, оскільки цим же Законом 

визначено, що вони самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів у рахунок 

нормативів робочих місць. А виконанням нормативу робочих місць вважається 

працевлаштування підприємством інвалідів, для яких це місце роботи є основним. 

За незабезпечення виконання нормативів робочих місць для 

працевлаштування інвалідів, неподання до Фонду соціального захисту інвалідів 

звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів передбачено відповідальність, 

яка полягає у щорічній сплаті адміністративно-господарської санкції в розмірі 

середньої річної заробітної плати за кожне робоче місце, призначене для 

працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, суб’єктами господарювання, у 

яких працює понад 25 осіб та половини середньої річної заробітної плати за 

робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда, суб’єктами 

господарювання й фізичними особами, у яких працює від 8 до 25 осіб. Виняток 

зроблено тільки для підприємств, установ і організацій, які повністю утримуються 

за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. 

При цьому сплата адміністративно-господарських санкцій здійснюється за 

рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх 

податків і зборів (обов'язкових платежів). 

Для забезпечення реалізації Закону України від 21 березня 1991 року № 875-

XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» створено урядовий 

орган державного управління, який діє у складі Мінпраці та підпорядковується 

йому – Фонд соціального захисту інвалідів. 

Аналіз норм Закону викликає низку запитань, серед яких такі: чому 

кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів визначається від 

середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу 
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підприємств за рік, враховуючи і тих, які зайняті на робочих місцях, на яких 

використання праці інвалідів не можливе або й взагалі заборонено? 

Чому для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, у яких працює 

більше ніж 25 осіб, передбачено для працевлаштування інвалідів створення 

робочих місць у кількості тільки чотирьох відсотків від середньооблікової 

чисельності штатних працівників облікового складу за рік? А чому не 2, не 10, не 

20, не 50? Чому при цьому не враховується кількість інвалідів, які зареєстровані в 

державній службі зайнятості як безробітні і взяті нею на облік для 

працевлаштування? 

Що робити підприємствам, якщо безпосередньо до них інваліди не 

звернулися за працевлаштуванням, або їх не направила державна служба 

зайнятості? Де їх шукати? Розклеювати оголошення на стовпах? 

А де брати інвалідів для працевлаштування у містах та селах, у яких їх мало 

або взагалі немає? Завозити з інших регіонів чи робити інвалідами своїх 

співробітників, родичів та сусідів? 

Звідки суб’єкт підприємницької діяльності може знати, з якими 

нозологічними особливостями звернеться до нього або буде направлений для 

працевлаштування інвалід? І як при цьому він може забезпечити створення для 

нього робочого місця? 

Чому працевлаштування інвалідів у рахунок нормативів робочих місць та 

відповідальність за це покладено на суб’єктів підприємницької діяльності, а не на 

відповідні державні органи, які, до речі, утримуються за рахунок бюджетних 

коштів? 

Практика реалізації в регіонах норм Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» в чинній редакції доводить, що соціальний захист 

інвалідів в нашій державі став тягарем для суб’єктів господарювання та обернувся 

щорічною сплатою ще одного податку у вигляді адміністративно-господарських 

санкцій, правда, за рахунок власного прибутку. Отож і викручуються вони хто як 

може. 
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Одні, як то фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, звільняють 

найманих працівників з метою зменшення їх кількості до семи осіб або взагалі 

використовують працю найманих працівників без офіційного оформлення з ними 

трудових відносин. Другі оформляють інвалідів і сплачують їм за це мізерні 

кошти, таким чином підміняючи їх реальний соціальний захист фікцією. Треті 

просто не реєструються в Фонді соціального захисту інвалідів. 

Цілком розуміючи значення соціальної захищеності інвалідів та роль у 

її вирішені Закону України від 21 березня 1991 року № 875-XII «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», з урахуванням наведеного вище, 

вважаємо, що він потребує суттєвих змін. Зазначені зміни мають полягати в 

наступному: 

– норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів 

повинен визначатися місцевими органами влади для кожної громади окремо; 

– при визначені нормативу робочих місць для забезпечення 

працевлаштування інвалідів має враховуватися наявна кількість на території 

громади робочих місць, на яких може застосовуватися праця інвалідів, з 

урахуванням підприємств та організацій системи УТТГ та УТТС, і чисельність 

інвалідів, які бажають працевлаштуватися та зареєстровані у державній службі 

зайнятості як безробітні. 

– на суб'єктів підприємницької діяльності має бути покладено обов’язок 

інформувати державну службу зайнятості та місцеві органи соціального захисту 

інвалідів про: кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно 

до затвердженого нормативу; кількість інвалідів, які працюють на підприємстві; 

кількість вільних робочих місць і вакантних посад, на яких може 

використовуватися праця інвалідів;  

– питання щодо обліку, працевлаштування, а також професійної 

підготовки, підвищення кваліфікації й перепідготовки інвалідів для їх 

працевлаштування на вільні робочі місця та вакантні посади повинно бути 

покладено на державну службу зайнятості та місцеві органи соціального захисту 
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інвалідів. Для його забезпечення необхідно розробити та затвердити відповідний 

порядок; 

– передбачити відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності та 

застосування до них штрафних санкцій у розмірах, визначених Законом, тільки в 

разі відсутності робочих місць і вакантних посад у кількості, відповідній до 

затвердженого нормативу, або при відмові у працевлаштуванні інвалідів, 

направлених державною службою зайнятості. 

Крім цього, вважаємо можливе поширити дію Закону України від 21 березня 

1991 року № 875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» на 

органи державної влади та місцевого самоврядування, як це широко 

застосовується за кордоном.  
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4.2.4. Засоби підтримки та реінтеграції бездомних громадян 

Безпритульність – актуальна проблема майже усіх великих міст. Проблема 

бездомних в Україні була масштабною, а отже, й актуальною завжди. На сьогодні 

немає даних щодо кількості бездомних громадян в Україні, спеціальне 

дослідження проблеми не проводилось. За оцінками експертів, в Україні 

налічується близько 30 тис. бездомних, із них у столиці – 3,5 тис., але є підстава 

вважати, що ця цифра дуже занижена. За неофіційними даними в Одесі їх 

приблизно 20 тис., у Луганську – 15 тис. [1]. Однак слід зазначити, що у країнах, 

де здійснювали підрахунок кількості бездомних громадян, говорити про точні 

цифри також неможливо.  

За результатами соціологічного дослідження «Соціальний портрет 

бездомних громадян», проведеного співробітниками науково-дослідної групи 

Центру перспективних соціальних досліджень в рамках теми «Розробка системи 

реінтеграції бездомних громадян», 75,75% бездомних становлять чоловіки, 24,25% 

– жінки. Найбільшу вікову категорію бездомних становлять особи від 36 до 55 

років. Серед жінок переважають неодружені, а серед чоловіків – розлучені. Трохи 

більше половини опитаних (50,26%) зазначили, що мають дітей. Наявність 

дорослих дітей у бездомних громадян свідчить, зокрема, про те, що діти не беруть 

на себе обов’язки по догляду за батьками. Аналіз освітньо-професійних 

характеристик бездомних осіб виявив, що більшість респондентів – це особи з 

середньою освітою (38,66%), середньою спеціальною освітою (24,87%) та 

неповною середньою освітою (22,67%). Респондентів з незакінченою вищою та 

вищою освітою відповідно 3,43% та 8,26%. Немає освіти у 2,11% опитаних [2, 

c.120-144]. За професійною характеристикою бездомних осіб переважають 

громадяни робітничих спеціальностей, які найчастіше втрачають роботу за 

порушення трудового законодавства (вживання алкоголю, позбавлення волі). 

Отже, освіта та, відповідно, кваліфікаційний рівень, є важливими 

характеристиками, що впливають на ризик стати бездомним. Відсутність високої 
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кваліфікації унеможливлює отримання високооплачуваної роботи, обмежує 

можливості до самореалізації та задоволення власних потреб, визначає низький 

соціальний статус. Однак варто зауважити, що відсутність освіти є наслідком тих 

самих причин, які і визначають ризик стати бездомним – бідність, обмежені 

життєві можливості, індивідуальні цінності та настанови, соціальне оточення.  

Серед причин виникнення бездомності в Україні можна виділити 

об’єктивні причини (внаслідок низки змін, які відбулися в нашій країні впродовж 

останніх десятиріч) та суб’єктивні причини, внаслідок яких громадяни втрачають 

житло (рис. 4.2.4.1). 

Рисунок 4.2.4.1. Причини бездомності 

 трансформація економіки країни, 

ліквідація підприємств, зменшення 

кількості робочих місць, внаслідок 

чого - масове скорочення працівників; 

 збитковість багатьох під-

приємств; 

 недосконалість чинного жит-

лового законодавства; 

 недосконалість фінансово-

кредитної системи; 

 низька заробітна плата у 

більшості працюючих та низький 

життєвий рівень населення; 

 підвищення оплати кому-

нальних послуг, неможливість 

сплатити заборгованості із квартплати; 

 відсутність відповідних закла-дів 

та служб по роботі з маргінальними 

групами населення в ринкових умовах 

 розлучення, конфлікти у сім’ї; 

 перебування у в’язниці; 

 наркотична залежність, пси-хічні 

розлади, алкоголізм, захво-рювання на 

ВІЛ/СНІД; 

 втрата службового житла; 

 добровільний продаж квартири 

або будинку після втрати роботи або з 

метою придбання житла меншої площі 

для започаткування власної справи; 

 незаконні операції з житлом; 

 сирітство; 

 катастрофи та нещасні випадки 

об’єктивні суб’єктивні 

Причини виникнення бездомності 
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Узагальнюючи вищезазначене, можна стверджувати, що бездомність 

виникає внаслідок нестабільних соціально-економічних умов у державі, сімейної 

кризи, девіантної поведінки та незаконних операцій з житлом. 

Враховуючи різні причини втрати житла, доречно виокремити наступні категорії 

бездомних громадян, для яких доцільно надавати такі види соціальної підтримки 

(рис. 4.2.4.2).  

 

Рисунок 4.2.4.2. Види соціальної підтримки бездомних громадян 

 

Європейські країни та США вже кілька десятиріч вивчають бездомність як 

серйозну суспільну проблему. Існує чимало програм, які розробляються та 

Категорії бездомних громадян Види соціальної підтримки 

 жертви незаконних 

операцій з житлом; 

 жертви катастроф та 

нещасних випадків; 

 мігранти; 

 сироти; 

 особи, які втратили житло 

через сімейні обставини; 

 особи, які були позбавлені 

волі 

особи, які втратили житло через 

наркозалежність та алкоголізм  

 особи пенсійного віку; 

 інваліди 

Організація надання 

житла 

Сприяння 

працевлаштуванню 

Психологічна підтримка 

Організація 

спеціального лікування 

Сприяння 

влаштуванню в 

спеціалізований 

інтернат 
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фінансуються державними або місцевими органами влади та спрямовані на 

зменшення бездомності. Розглянемо ключові стратегічні напрями соціальної 

підтримки бездомних осіб на прикладах найбільш ефективних програм, які діють 

у міжнародній практиці та можуть слугувати зразком для впровадження в Україні 

з метою забезпечення життєдіяльності бездомних громадян та їх реінтеграції у 

суспільство.  

Одним із найважливіших напрямів соціальної підтримки бездомних 

громадян є забезпечення тимчасовим житлом. Притулки для бездомних людей 

зазвичай утримуються органами місцевої влади, релігійними або громадськими 

організаціями. Найбільш поширеними у країнах світу є термінові притулки для 

проживання людей, що перебувають у критичній ситуації. Основне призначення 

термінового притулку полягає в тому, щоб дати змогу бездомній людині уникнути 

перебування на вулиці. Терміни, впродовж яких особа має право знаходитися в 

таких притулках, можуть бути різними: від кількох днів до кількох місяців. Так, у 

великих містах США поширеною є Програма захисту від холодної погоди в 

термінових притулках для бездомних, що діє впродовж кількох місяців кожного 

року (як правило, з грудня по березень). Вона надає можливість ночівлі та 

отримання санітарно-гігієнічних послуг у притулку, а також перевезення 

бездомних до місць ночівлі [3]. На початку програми розробляється спеціальний 

графік роботи притулку, який містить інформацію про час його роботи (зазвичай 

це період з 17.30 до 7.00), маршрут та розклад автобуса, який ввечері підвозить 

бездомних до притулку. Соціальні працівники поширюють інформацію про 

програму в місцях перебування бездомних та налагоджують додаткові послуги, 

такі як консультування, направлення клієнтів до інших соціальних установ тощо. 

Як показує досвід України, в умовах холодної погоди ані місцеві адміністрації, ані 

соціальні служби не завжди готові до надання підтримки бездомним, тому 

розробка та застосування подібної програми в нашій країні є дуже актуальними. 

Особи, які проживають у подібних притулках, мають доступ до комплексу 

соціальних послуг. Типовими послугами, які надаються в межах багатьох програм, 
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є власне притулок чи можливість переночувати, а також сніданок і/або вечеря, 

можливість скористатися душем та пральнею, телефоном та поштовими 

послугами, можливість отримати одяг, продукти чи інші речі за рахунок 

гуманітарних програм чи з пожертв громадян або організацій, можливість 

скористатися бібліотекою, подивитися телевізор тощо.  

Поширеними у Європі та США є програми харчування бідних та 

бездомних людей. Наприклад, одна з програм організації “Martha’s Table” [4], яка 

розташована у м.Вашингтон і працює з бездомними, щодня надає їм у середньому 

1200 обідів у різних районах міста.  

Популярними є також програми, що включають ряд додаткових соціально-

побутових, медичних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг, 

надання яких передбачає наявність фахівців чи спеціального обладнання. Це 

можуть бути: комп’ютери та доступ до Інтернету, підтримка в написанні резюме 

для пошуку роботи, інформація про можливі робочі місця, тренінги для 

набуття/відновлення соціально корисних навичок, соціальний супровід, залучення 

до роботи з клієнтом фахівців інших соціальних організацій (реабілітація для 

нарко- чи алкозалежних осіб, юридичні послуги, допомога в пошуках житла, 

консультації психолога, представництво інтересів, медична допомога тощо), 

можливість отримувати кореспонденцію на адресу притулку чи організації та 

зберігати свої власні речі в спеціальних шафах. Деякі програми надають 

специфічні послуги. Так, наприклад, соціальні служби, що працюють з 

бездомними в м.Даллас, видають бездомним копії свідоцтва про народження, 

навіть якщо вони з іншого штату, та надають підтримку в підготовці документів 

для звернення про надання громадського житла [5]. 

Часто послуги, які діють у рамках однієї програми, орієнтовані на 

продовження підтримки та допомоги в інших програмах. Так, наприклад, 

терміновий притулок – це короткотерміновий вид послуг, але завдання персоналу, 

який там працює, насамперед, пов’язані з визначенням довгострокових потреб 

клієнтів, що потрапляють до такого притулку. Такими потребами можуть 
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бути: оформлення права (чи його відновлення) на отримання соціальної 

допомоги, підтримка у пошуку роботи, тренінги з пошуку роботи, психіатрична та 

медична допомога, забезпечення місцем для проживання тощо. Щойно такі 

потреби виявлені, особа чи сім’я направляються чи передаються до інших 

соціальних установ, що надають необхідні послуги. Працюють організації, що 

надають навчальні послуги, серед яких можуть бути: навчання грамоті чи 

вдосконалення навичок читання та розуміння різноманітної інформації, розвиток 

навичок роботи з комп’ютером та вмінь використовувати пошук необхідної 

інформації в Інтернеті, різноманітні мистецькі гуртки, групи самодопомоги тощо. 

Клієнтами соціальних закладів, яким надаються подібні послуги є одинокі 

бездомні люди, бездомні жінки чи чоловіки, бездомна молодь чи люди похилого 

віку, ветерани, сім’ї з дітьми чи без дітей, люди, що мають ВІЛ/СНІД тощо. Такий 

підхід базується на тому, що кожна група має свої особливі потреби та специфічні 

характеристики, тому багато організацій орієнтуються на надання послуг лише 

певній групі клієнтів. Так, наприклад, одна із організацій Католицької 

благодійності (США), надаючи підтримку бездомним, керується такими 

критеріями: приймаються жінки з дітьми, які зазнають або можуть зазнавати 

насильства, люди з фізичними вадами, люди похилого віку після 62 років. 

Максимальний термін перебування – 12 місяців. Потенційні клієнти мають 

працювати чи відвідувати школу. Плата за послуги становить 20% від прибутку 

клієнта. Разом з однією матір’ю можуть приймати не більше двох дітей, які мають 

бути віком до п’яти років. 

У більшості міст Європи та США є як притулки, де клієнтам не дозволяють 

залишатися протягом дня, так і денні центри чи притулки, які призначені для 

перебування протягом дня. Останні часто надають послуги як “своїм клієнтам”, 

так і клієнтам з інших притулків чи центрів міста. Вони можуть мати у своєму 

складі їдальню, кілька пральних машин, одяг для обміну, кімнату з телевізором 

та/чи відео, невелику бібліотеку, медичний пункт та медикаменти першої 
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необхідності. Також клієнти можуть скористатися безкоштовно телефоном та 

електронною поштою. 

Часто наявність психічних розладів, втрата соціальних навичок та інші 

фактори не дозволяють бездомним людям бути самостійними учасниками на 

ринку житла. Тому розробляються програми, розраховані на підтримку одиноких 

бездомних, що мають залежності. Прикладом такої програми може бути The 

Fourth Quarter community, яка підтримується релігійною організацією Good 

Shepherd Ministries м.Вілмінгтон (США). Її учасники отримують можливість 

тимчасового проживання протягом 18 місяців та зобов’язуються брати участь у 

регулярних зустрічах з метою обговорення прогресу в лікуванні, проблем, що 

виникають, та врешті перебрати на себе відповідальність за влаштування свого 

життя. 

Розглянемо, як вирішується питання організації постійного житла для 

бездомних. У деяких європейських країнах, у США та в Канаді створюються 

гуртожитки відкритого доступу, де бездомному надається місце, арендну плату за 

яке вносить держава. Відкриваються також готелі, де можна зняти кімнату на 

умовах щотижневої оплати або за умови надання ваучера. З метою створення 

таких готелів місцеві органи влади надають податкові пільги, вільну суспільну 

землю, спустілі будівлі [6]. Одним із варіантів забезпечення бездомних житлом є 

реконструкція старого занедбаного житлового фонду шляхом організації 

суспільних робіт, у яких беруть участь бездомні також. У Канаді людей, які 

збираються зайнятися самозведенням житла, забезпечують технічною та 

фінансовою підтримкою за рахунок державних субсидій, організації будівельних 

кооперативів та асоціацій, насамперед у сільській місцевості. Для постійного 

розміщення бездомних використовується і такий спосіб, як аренда приватного 

будинку, що руйнується, на строк від одного до п’яти років, за мінімальну плату, 

за умови ремонту будинку. 

Не можна недооцінити роль заходів, які здійснюються у країнах світу з 

метою працевлаштування бездомних осіб. За даними американського 
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дослідження National Coalition for the Homeless, 17% працевлаштованих 

бездомних не можуть припинити свій стан бездомності [7]. Для тих же, у кого 

немає роботи, це фактично нереально. Дослідження показали, що основними 

перепонами при пошуку роботи є недостатній рівень освіти та конкурентних 

трудових навичок, низька мобільність, погані умови життя, недостатній рівень 

медичного обслуговування. Експерти різних країн єдині у своєму переконанні, що 

працевлаштування бездомного є ключовим методом реабілітації та фактором, 

який у вирішальному ступені визначає повернення соціально ізольованої людини 

у суспільство. В Європі є організації, що достатньо ефективно працевлаштовують 

бездомних. Наприклад, організація Business Action on Homelessness співпрацює 

більш ніж з 200 компаніями з усієї Великобританії, залучуючи бездомних до 

систематичної роботи, яка в окремих випадках стає для них постійною [8]. 

Ефективними визнаються програми з отримання простих життєвих навичок, що 

може слугувати початком отримання навичок на професійному рівні та призвести 

до подальшого працевлаштування. Це спрацьовує при навчанні приготуванню їжі, 

керуванню бюджетом або, наприклад, ремісничої майстерності.  

У якості прикладу боротьби із соціальною ізольованістю бездомних в Англії 

шляхом їх працевлаштування, розглянемо діяльність однієї з найбільших 

організацій, що допомагає бездомним, – St. Mungo’s. Серед інноваційних рішень з 

працевлаштування бездомних застосовується певна система заходів, яка включає 

[8]: 

 Зв'язок із роботою (Employment Link): єдиний проект у країні, який 

допомагає бездомним вже після того, як вони починають працювати; 

 Склад одягу (The Clothes Store): надання необхідного одягу бездомним 

для проходження співбесіди з роботодавцями, а також тим, хто тільки почав 

працювати і чекає першої зарплатні; 

 Зв'язок із роботодавцями (Placement Link): пошук роботодавців, які 

готові надати тимчасові або постійні робочі місця для бездомних; 
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 Майстерня (The Workshop): ця схема пропонує заробіток та 

реабілітацію шляхом навчання навичкам роботи по дереву та виготовлення 

меблів; 

 Волонтерство (Volunteering): бездомні особи працюють разом із 

місцевими волонтерами, займаючись благоустроєм суспільних місць, отримують 

навички садівництва та ландшафтного дизайну; 

 Голосова пошта для усіх (Voicemail4all): проект надає бездомним 

людям номер телефону та голосової пошти, який вони можуть залишати у якості 

контактного для потенційних роботодавців. 

Одним із основних принципів соціальної роботи з бездомними громадянами 

є індивідуальний підхід. Починаючи з 1980–х років, індивідуальний підхід як 

стратегія допомоги бездомним отримав широке розповсюдження у США. В 

рамках цієї стратегії можна виділити такі основні функції програм 

індивідуального супроводу клієнтів: 

1) участь у роз’яснювальній роботі, пошук та залучення клієнтів; 

2) оцінка сильних і слабких сторін, індивідуальних потреб кожного 

клієнта; 

3) створення індивідуального і комплексного плану обслуговування 

кожного клієнта; 

4) здійснення зв’язку між клієнтами та організаціями, які надають 

відповідні послуги; 

5) проведення моніторингу реалізації клієнтами їх планів реабілітації та 

потреб, які залишаються або з’являються; 

6) захист інтересів клієнтів (гарантія того, що вони отримають якісні 

послуги); 

7) пріоритет прямого обслуговування замість переадресації клієнтів до 

інших надавачів послуг; 

8) забезпечення оперативної допомоги у кризовій ситуації; 
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9) правозахисні дії та просунення змін соціальної системи (наприклад, 

проведення більш сприятливої житлової політики по відношенню до бездомних); 

10) створення необхідних ресурсів (житло, робочі місця).  

Аналіз програм підтримки бездомних людей у країнах Європи та США 

свідчить про те, що вони мають на меті насамперед полегшити становище 

бездомної людини. Небагато програм орієнтовані на припинення стану 

бездомності та повернення особи до проживання у власному помешканні. Така 

спрямованість більшості програм за роки їх існування призвела до виникнення 

специфічного типу бездомності – хронічної бездомності. У стані хронічної 

бездомності перебувають люди, для яких життя на вулиці чи в притулку не 

епізодичне чи тимчасове явище, а звичний стан життя, який іноді триває не один 

десяток років. Отже, при розробці стратегічних напрямів соціальної підтримки 

бездомних осіб в Україні слід спиратися на те, що зусилля надавачів послуг мають 

фокусуватися саме на розвитку довгострокових проектів, зокрема на розробці 

житлових програм, а не на збільшенні тимчасових притулків, як це частіше за все 

практикувалося впродовж багатьох років. Виходом із ситуації, що склалася, може 

буде будівництво та реконструкція житла для проживання тих, хто є хронічно 

бездомним, та надання їм підтримки в організації проживання. Це означає, що 

соціальні працівники мають допомагати мешканцям в облаштуванні житла, 

плануванні бюджету, оформленні необхідних виплат та плати за житло, 

підтримувати розвиток соціальних контактів тощо. 

Крім того, загальною сучасною проблемою є недоступність для більшості 

бездомних і тих, хто знаходиться на межі бездомності, програм державної системи 

соціального захисту населення, тобто недоступність значного джерела ресурсів 

для виходу з життєвої кризи. Недоступність соціальних послуг для бездомних осіб 

пов’язана насамперед із тим, що у багатьох нормативно-правових актах 

зазначається, що соціальні послуги надаються за місцем проживання або 

реєстрації, однак більшість таких осіб не мають такої реєстрації або мають 

реєстрацію в іншому регіоні, або не можуть надати відомості про реєстрацію у 
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зв’язку з утратою паспорту. У зв’язку із цим, доцільно надавати частину послуг, 

які пов’язані із забезпеченням життєво важливих потреб, без вимоги будь-яких 

документів. Крім того, необхідно створювати інформаційні центри, у тому числі 

на базі установ соціального захисту, які б надавали відомості про всі можливі 

напрямки допомоги. Консультації та допомога повинні надаватися будь-якій особі 

незалежно від того, чи проживає вона у даній установі. 

Варто зосередити увагу на ще одній проблемі, специфічній для нашої 

держави. У традиціях, сформованих в Україні ще за радянських часів, прийнято 

створювати певні заклади чи інституції, на які покладається надання соціальних 

послуг бездомним, які, у свою чергу, максимально регламентуються. Наприклад, у 

Законі України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і 

безпритульних дітей” зазначено, що “послуги надаються бездомним громадянам 

відповідними закладами” (ст. 14), і пропонується створювати такі заклади, як 

Будинок нічного перебування, Центр реінтеграції та Соціальний готель [9]. 

Водночас уже існуюча в Україні практика засвідчує, що необхідні послуги для цієї 

групи клієнтів можуть надаватися різними організаціями, які обслуговують інші 

групи клієнтів [10]. Тому більш доцільним є підхід, коли законодавством 

визначається перелік необхідних послуг, що можуть надаватися різними 

організаціями, закладами, зокрема і громадськими (у тому числі волонтерськими) 

організаціями. Завдання держави та місцевої влади в цьому випадку полягатиме, 

насамперед, у забезпеченні фінансування певної послуги та контролю за якістю її 

надання. 

Одним із важливих методів вирішення проблеми бездомності є запобігання 

бездомності чи її профілактика, яка є важливою складовою стратегій подолання 

бездомності, прийнятими урядами або місцевою владою в багатьох європейських 

країнах. Профілактика бездомності стосується потреб тих осіб, які ризикують 

стати бездомними, перебувають у стані бездомності чи повертаються до стану 

бездомності, і включає діяльність, спрямовану на: 
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- скорочення тимчасового і термінового проживання на користь допомоги та 

створення умов для стабільного проживання, насамперед для молоді і сімей з 

дітьми та одиноких людей; 

- скорочення випадків повторювальної чи хронічної бездомності; 

- скорочення рівня бездомності серед груп ризику та вразливих груп 

населення. 

Стратегії запобігання можуть включати різні методи, до яких удається уряд і 

місцева влада, та передбачати, наприклад, одноразову чи короткотермінову 

фінансову допомогу для сплати квартирної плати, юридичну допомогу чи 

можливості для участі в програмі надання тимчасового чи соціального житла. 

Вони також включають більш систематичні стратегії, спрямовані на створення 

відповідних послуг, що допомагали б людям, які проживають у таких 

інституційних закладах, як тюрми або лікувальні заклади не потрапляти на вулиці 

чи до системи притулків, а також запобігали б виникненню бездомності у 

випадках сімейних криз та домашнього насильства. Так, наприклад, у Чикаго 

найбільш поширеною програмою, що використовується для запобігання 

бездомності, є надання одноразової чи короткотермінової фінансової допомоги. 

Приблизно три мільйони доларів урядових фондів виділяється мешканцям цього 

міста щорічно на надання одноразової квартплати, плати по закладній чи на 

комунальні послуги. За даними одного з досліджень, проведеного в США, житлові 

субсидії допомагають уникнути стану бездомності близько 80% сімей, які вперше 

стали бездомними [11]. 

Іншим прикладом превентивної діяльності може бути робота Програми 

підтримки наймачів житла м. Манчестер (Manchester Tenancy Support Service) [12], 

яка була створена муніципальною радою міста. Ця програма здійснюється в 

партнерстві між департаментами житла, соціальних послуг та охорони здоров’я. 

Різні агенції, що працюють під керівництвом зазначених департаментів у разі 

встановлення, що у їх клієнтів існує ризик виникнення проблем із житлом, 

переадресовують їх до цієї програми. Фахівець програми насамперед з’ясовує, що 
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спричиняє загрозу втратити житло, а потім вдається до відповідних заходів, таких 

як: оформлення фінансової допомоги, залучення юриста, переговори з власником 

житла, якщо це наймане житло, надання тимчасового житла тощо.  

Досвід європейських країн свідчить, що профілактичні програми є найбільш 

результативними, коли вони поєднують стратегію та ресурси як на державному, 

так і на місцевому рівні. Крім того, заходи профілактики мають відповідати 

потребам певних цільових груп, на які спрямовані. Так, наприклад, муніципалітет 

м. Гаага (Нідерланди) започаткував програму, спрямовану на потреби таких груп, 

як колишні ув’язнені (в Україні ця група досить широко представлена в загальній 

популяції бездомних), колишні пацієнти психіатричних клінік та колишні 

наркозалежні. Її мета – призупинити маргіналізацію шляхом надання підтримки в 

трьох сферах – житло, працевлаштування та добробут.  

Важливим чинником результативної профілактики є інформування 

населення та підвищення його обізнаності щодо питань, пов’язаних з володінням 

та наймом житла, набуття громадянами навичок реалізації та захисту своїх прав на 

житло. У більшості європейських країн існують телефонні лінії, де можна 

отримати інформацію, куди, як і до кого звертатися в разі загрози стати 

бездомним, працівники соціальних агенцій, що надають послуги різноманітним 

групам клієнтів, мають інформацію про програми та заклади, що надають 

підтримку та допомогу бездомним. 

З метою впровадження у дію положень розділу 3 Закону України «Про 

основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», що 

стосується попередження бездомності і безпритульності, в Україні доцільно 

розробити програму попередження бездомності. Для її створення можна 

рекомендувати наступне: 

- при розробці програми орієнтуватися на підхід, який фокусується на 

причинах бездомності, передбачає їх вивчення та аналіз; 
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- створювати та розвивати послуги для бездомних, які б забезпечували 

можливості для допомоги та підтримки, насамперед, на ранніх етапах виникнення 

бездомності; 

- запобігати бездомності через створення різноманітних можливостей 

постійного доступного житла та створення “запасів” тимчасового житла в громаді, 

таких як гуртожитки, будинки тимчасового проживання, соціальні гуртожитки; 

- запобігати бездомності серед сімей, дітей та молоді шляхом створення 

різноманітних можливостей для тимчасового проживання;  

- запобігати бездомності шляхом інформування, консультування, надання 

підтримки в пошукові та наймі житла, зокрема через ведення переговорів з 

власниками помешкань, які здаються в найм, та посередництво при виникненні 

конфліктів; 

- поєднувати запобігання бездомності з наданням підтримки для лікування 

наркотичної та алкогольної залежності;  

- запобігати бездомності через посилення ролі освіти та навчання, зокрема 

професійного; 

- створити систему координації соціальних послуг та послуг з розширеної 

юридичної допомоги у випадках, коли існує загроза виселення чи примусового 

(нечесного) продажу житла;  

- розробити програми підтримки та заохочення власників помешкань 

надавати їх в найм бездомним людям; 

- визначити тенденції та причини бездомності через вдосконалення системи 

збирання даних про бездомних людей та сім’ї, включаючи випадки повторюваної 

бездомності;  

- розробити та прийняти визначення бездомності, яке стосувалося б і тих 

людей, які ризикують опинитися в стані бездомності; 

- ідентифікувати причини бездомності в різних регіонах України та 

визначити райони найбільшого ризику.  
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Також важливим інструментом запобігання бездомності може бути розвиток 

практики попереднього планування перед звільненням чи випискою з 

резидентного закладу, яке б здійснювалося спільно його персоналом та 

житловими органами місцевої влади, базувалося б на оцінці потреб потенційно 

бездомної особи та забезпечувалося відповідними ресурсами. 

Отже, профілактика бездомності вимагає широкого спектра дій і має 

включати як наявність достатньої кількості доступного дешевого житла, так і 

ефективні процедури його використання та розподілу. Але якщо зазначені заходи 

вимагають значних фінансових вкладень та часу, то забезпечення мережі 

інтегрованих місцевих послуг, які були б здатні швидко і результативно реагувати 

на ризики виникнення бездомності, є наразі дуже актуальними і широко 

використовується в практиці діяльності урядів країн Західної Європи щодо 

запобігання бездомності. Крім того, варто зазначити, що заходи з профілактики 

бездомності можуть бути ефективними лише за умови об’єднання зусиль та 

побудови партнерських відносин між різними міністерствами та їх структурами на 

місцях, оскільки стосуються житлових та соціальних питань, проблем, пов’язаних 

з охороною здоров’я, захисту прав тощо. 

Таким чином, проаналізувавши основні напрямки соціальної політики щодо 

бездомності, які існують у міжнародній практиці, можна підсумувати, що в 

умовах поглиблення соціальної нерівності в Україні стратегія соціальної 

підтримки бездомних осіб має базуватися на таких засадах:  

1. Першочерговим завданням соціальної політики щодо бездомності має 

бути попередження стану бездомності (зокрема доцільно розробити програму 

профілактики бездомності) та зміна соціально-економічних умов, які призводять 

до бездомності;  

2. Стратегія підтримки бездомних громадян має бути орієнтованою на 

розробку довгострокових проектів та кардинальне вирішення проблеми 

бездомності (створення постійного житла, забезпечення працевлаштування), а не 

на тимчасове полегшення стану бездомних осіб; 
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3. Нормативно-правова база у сфері соціальної політики щодо бездомності 

має бути оптимізованою з метою створення необхідних умов для забезпечення 

доступності соціальних послуг та правової допомоги для бездомних; 

4. Соціальні установи, які обслуговують бездомних осіб, мають 

забезпечувати не тільки надання необхідних послуг у повному обсязі та на 

належному рівні якості, але і проводити необхідну інформаційно-роз’яснювальну 

роботу з потенційними клієнтами щодо наявності у конкретній установі тих чи 

інших соціальних послуг або їх доступності в іншому закладі соціального захисту; 

5. Одним із принципів стратегії підтримки бездомних громадян має бути 

індивідуальний підхід залежно від того, до якої категорії належить та чи інша 

особа (пенсіонери, безпритульні діти, колишні в’язні, бездомні сім’ї з дітьми, 

алко- або наркозалежні та ін.); 

6. На державному та місцевому рівні необхідно створити умови для 

розширення мережі громадських організацій, які б опікувалися бездомними, а 

також налагодити механізм співпраці державних та громадських організацій (у 

тому числі волонтерських) з метою надання соціальних послуг якомога більшій 

кількості осіб, які її потребують. 
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ВИСНОВКИ 

 

Держава повинна захищати своїх громадян від раптових і радикальних змін 

повсякденного життя у сім’ї, на робочому місці, у суспільстві, від порушення 

звичного ритму життя. Як правило, це буває в результаті помилкової соціальної 

політики або несвоєчасно прийнятих рішень, або проведення економічних, 

політичних трансформацій без урахування їх соціальних наслідків, що трапляється 

сьогодні як в Україні, так і у світі в цілому. 

Соціальна політика, як особлива функціонально значуща сфера державної 

діяльності, має своїм змістом цілеспрямоване, організоване регулювання 

соціальних відносин, яке здійснюється зацікавленими соціальними суб’єктами у 

напрямі формування стійкої, збалансованої соціальної структури суспільства. 

Серед основних функцій, що властиві державі в ході проведення соціальної 

політики, спрямованої на збалансований розвиток соціальної структури, 

визначено наступні: 

а) соціальне відтворення населення, змістом якого є створення умов для 

нормальної життєдіяльності людини, задоволення її потреб за такими напрямами 

суспільного життя, як праця, споживання, сімейні відносини, охорона здоров’я, 

освіта тощо; 

б) регулятивна, що полягає в намаганні держави стимулювати активну 

діяльність особистості, соціальних груп за допомогою правових, економічних, 

моральних регуляторів, внаслідок чого люди стають здатними до самоорганізації 

та самозахисту; 

в) соціально-захисна, з якою пов’язані соціальні гарантії держави, 

забезпечення соціальних прав громадян у разі зниження матеріального рівня 

життя, втрати роботи, працездатності, старіння тощо, що супроводжують людину 

від народження до смерті; 
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г) стабілізаційно-адаптивна, згідно з якою держава повинна дотримуватися 

принципу соціальної справедливості, враховувати у своїй політиці реакцію 

населення, громадську думку, підтримувати свій авторитет в очах населення, 

впливати на формування ціннісної свідомості суспільства, узгоджувати інтереси, 

регулювати правовими засобами конфлікти у суспільстві, забезпечуючи його 

усталений розвиток. 

В Україні дані функції не реалізуються. Звідси функціонально, з погляду 

соціальної спрямованості, особливостей сучасного розвитку України 

вимальовується й головне завдання соціальної політики – максимально сприяти 

дієвій адаптації громадян, усього суспільства до принципово нових соціально-

економічних, політичних умов.  

До основних функцій соціальної політики взагалі, безвідносно до 

конкретного суспільства можна зарахувати забезпечення соціальних гарантій, 

здоров’я, зайнятість населення, освіту, соціальне обслуговування, подолання 

антисоціальних явищ, соціальні проблеми молоді, жінок, пенсіонерів та інших 

статево-вікових груп, ефективне управління людськими ресурсами тощо. Але 

кожна із зазначених функцій має свою специфіку прояву і в конкретній державі 

визначається відповідно її пріоритетність. 

Формування та практична реалізація ефективної соціальної політики мають 

особливо важливе значення для нестабільних суспільств так званого перехідного 

типу, яким, зокрема, є сьогодні й Україна, де економічні перетворення 

супроводжуються відповідними суперечностями, неузгодженостями, 

економічними і соціальними кризами, інфляцією, потрясіннями. У таких 

суспільствах соціальна політика має обумовлюватися, формуватися і 

реалізовуватися з урахуванням відповідних фінансових обмежень, дефіциту, 

інфляції. 

Саме соціальна політика наділяється здатністю інтегрувати суспільство, 

сприяти зміцненню соціальної бази реформ, зростанню інноваційного потенціалу 

суспільства. Якщо в стабільних ситуаціях соціальна політика покликана 
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стимулювати всебічний розвиток людського потенціалу суспільства, поширенню 

ефективних способів і зразків економічної поведінки, розвитку соціальних галузей 

господарювання, зростанню якості життя населення і захищеності соціально 

вразливих груп, то в періоди глибоких соціальних перетворень функції цієї 

політики змінюються.  

Суспільствам, що трансформуються, зокрема, українському, доводиться не 

стільки організовувати зростання, скільки протистояти спонтанному падінню 

людського потенціалу, деградації соціальних галузей економіки, розширенню 

дериваційних груп і верств. До традиційних функцій соціальної політики 

додається нова – сприяння збереженню і зростанню соціально-інноваційного 

потенціалу суспільства, розширенню соціальної бази реформ, забезпеченню 

зацікавленої участі громадян у суспільних перетвореннях. 

В контексті реформування соціальної сфери в Україні виділено подолання 

наступних проблем: 

 відсутність стратегічного підходу в реалізації соціальної політики; 

 незбалансованість бюджетної, грошово-кредитної, фіскальної та іншої 

політики держави з політикою в соціальній і трудовій сферах;  

 недосконалість норм соціального та трудового законодавства;  

 недостатня ефективність діяльності органів державної та місцевої 

влади щодо здійснення активної соціальної політики; нечіткість розмежування 

соціальних функцій, обов’язків та відповідальності за розв’язання соціальних 

проблем між державою та регіонами. 

Саме зазначені проблеми, по суті, нівелюють, ефективність державної 

соціальної політики, яка не забезпечує належного соціального ефекту. 

Питання реформування соціальної політики держави стоїть не в площині 

прийняття нових соціальних стандартів чи нових пільг, а в необхідності 

удосконалення існуючої соціальної політики держави на основі системності, 

ефективності та справедливості. Також необхідно змінити малоефективну систему 

розподілу коштів, що руйнує базове співвідношення між заробітною платою та 
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соціальними трансфертами і виводить на перший план проблему фінансового 

забезпечення амбіційних соціальних орієнтирів. 

Соціальна трансфертна політика повинна бути направлена не тільки на 

підтримку малозабезпечених, але й стимулювати громадян до більш активної 

життєвої позиції. Важливо вести постійний моніторинг результативності такої 

політики та запобігати нецільовому використанню коштів, призначених для 

соціальних виплат. 

Для ефективності функціонування трансфертної системи щодо зниження 

рівня бідності, соціальної нерівності в українському суспільстві необхідно 

втілювати програми, впроваджувати заходи, що направлені на: 

– посилення страхових механізмів фінансування соціального захисту; 

– посилення адресності соціальних трансфертів; 

– розвиток програм недержавного пенсійного страхування; 

– впровадження загальнообов’язкового медичного страхування; 

– організаційну та інформаційну прозорість реформ; 

– проведення роз’яснювальної роботи. 

Це буде сприяти зростанню добробуту населення, збільшенню його 

платоспроможності не тільки за рахунок допомог (трансфертів), а за рахунок 

основних доходів, при цьому тактичним завданням, як і раніше, повинен 

залишатися соціальний захист найбільш соціально уразливих верств населення. 

Для подальшого економічного розвитку та соціальної стабільності в умовах 

поглиблення соціальної нерівності в Україні обов’язковою складовою має бути 

формування державних важелів становлення та забезпечення збалансованого 

розвитку середнього класу в Україні. Передумовами становлення державних 

важелів стабільного середнього класу в України є:  

– збільшення інвестицій у розвиток економіки України; її інноваційної 

складової; підприємницьких структур середнього та малого бізнесу; 



265 

 

– спрямування соціальної політики держави на подолання бідності, 

підвищення соціального захисту працюючих та мотивації до набуття ознак 

середнього класу;  

– державне сприяння становленню класу власників капіталу та забезпечення 

балансу економічних інтересів держави і власників капіталу (майнового, 

інтелектуального тощо), використання переваг нових форм господарювання, 

корпоративних відносин тощо; 

– здійснення моніторингу становлення середнього класу з визначенням 

джерел його потужності; 

– посилення пріоритетності становлення середнього класу в соціально-

економічній політиці держави; 

– забезпечення реалізації гендерної політики у сфері бізнесу та 

підприємництва; 

– формування конкурентоспроможної найманої робочої сили; 

– створення умов щодо доступності освітніх послуг; 

– сприяння розвитку та самореалізації власного інтелектуального 

професійного потенціалу; 

– формування соціальної політики підтримки відчуття соціальної 

захищеності. 

Таким чином, реалізація зазначених напрямів розвитку українського 

суспільства, створення відповідних умов та використання економічних підходів 

сприятиме трансформації середнього класу з прошарку в потужний впливовий 

клас суспільства. 

Соціальна політика має також враховувати необхідність соціального захисту 

саме тих груп населення, які найбільше потребують цього (пенсіонери, ветерани, 

діти-інваліди, сироти тощо), оскільки вони частіше зазнають ризиків, у зв’язку з 

тим, що мають менше доступу до знань і ресурсів і не мають можливості 

приймати власні рішення для їх зменшення. Зокрема, політика підтримки 

пенсіонерів в умовах поглиблення соціальної нерівності включає такі напрями як: 
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пенсійне забезпечення; забезпечення пільгами (житлово-комунальні, транспортні 

послуги, послуги зв’язку, санаторно-курортне лікування, придбання ліків, 

зубопротезування та забезпечення протезами); надання соціальних послуг; 

підтримка трудової діяльності пенсіонерів після їх виходу на пенсію.  

Успішність пенсійної реформи неможлива без докорінного реформування 

системи оплати праці, що передбачає поетапне підвищення мінімального розміру 

заробітної плати як безпосереднього регулятора мінімального пенсійного внеску 

та обсягів фонду оплати праці. Ключовими завданнями пенсійних реформ в 

Україні є забезпечення стабільності пенсійної системи, соціальної справедливості 

у солідарній пенсійній системі та формування ефективної, надійної системи 

недержавного пенсійного забезпечення. 

Удосконалення системи надання пільг має базуватися на таких кроках як: 

«інвентаризація» існуючих пільг, поступове обмеження кола осіб, які мають право 

на пільги (зокрема перегляд пільг за професійною ознакою з урахуванням рівня 

пенсій таких осіб), а також заміна пільг на адресну грошову допомогу. 

Реформування системи соціальних послуг має передбачати такі заходи: 

- нормативне затвердження переліку базових соціальних послуг, які 

гарантуються на безоплатній основі; 

- удосконалення системи фінансування державою безоплатних послуг та 

контролю за використанням виділених коштів; 

- запровадження системи соціального планування на місцевому рівні із 

залученням членів місцевої громади до пошуку шляхів розв’язання конкретних 

соціальних проблем; 

- створення механізмів залучення до надання соціальних послуг широкого 

кола зацікавлених осіб (у тому числі приватних установ); 

- запровадження для соціальних закладів стимулів ефективного 

використання бюджетних та власних коштів; 

- забезпечення доступності платних соціальних послуг. 
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Враховуючи активну позицію пенсіонерів щодо поліпшення власного 

матеріального становища, держава має створити належні умови для продовження 

пенсіонерами трудової діяльності після виходу на пенсію, що передбачає: 

створення програм зайнятості для осіб похилого віку; розробку системи засобів 

підтримки гарантій зайнятості літніх людей; вирішення проблеми подолання 

стереотипних уявлень, що склалися про працездатний вік; створення умов для 

отримання максимуму з досвіду і компетенції людей похилого віку шляхом 

постійного підвищення якості трудового життя, вдосконалення управління 

людськими ресурсами. 

Головними принципами формування соціальної політики щодо інвалідів є: 

держава відповідальна за впровадження системи, спрямованої на усунення умов, 

що сприяють появі інвалідності, і вирішення питань, пов'язаних з наслідками 

інвалідності. Держава повинна забезпечити інвалідам можливість досягти 

однакового зі своїми співгромадянами рівня життя, у тому числі у сфері доходів, 

освіти, зайнятості, охорони здоров'я, участі в суспільному житті; інваліди мають 

право жити в соціумі, де вони народилися, - світова спільнота засуджує ізоляцію 

інвалідів. Для цього суспільство повинне прагнути сформувати умови для 

незалежного життя інвалідів (самозабезпечення, самодостатність в повсякденному 

житті); за інвалідами мають бути визнані права і обов'язки громадян даного 

суспільства. В компетенції держави знаходяться способи визнання, забезпечення і 

реалізації прав і обов'язків інвалідів як повноцінних членів суспільства. 

Держава повинна прагнути до рівнодоступності заходів відносно інвалідів 

на всій території країни, незалежно від того, де проживає інвалід (місті, селі, 

адміністративно-територіальній одиниці тощо). У реалізації політики щодо 

інвалідів повинні враховуватися особливості кожного інваліда або груп інвалідів: 

всі інваліди через специфіку свого захворювання мають різні стартові умови. 

Основними формалізованими критеріями оцінки політики держави у соціальному 

обслуговуванні інвалідів, є наступні:  

- наявність офіційно визнаної політики щодо інвалідів;  
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- наявність спеціального законодавства, спрямованого на усунення 

суспільної дискримінації інвалідів;  

- координація національної політики соціального захисту інвалідів;  

- доступ інвалідів до реалізації цивільних прав, у тому числі права на працю, 

на освіту, на створення сім'ї, на недоторканність приватного життя і власності, а 

також політичних прав;  

- наявність системи пільг і компенсацій для інвалідів;  

- судові і адміністративні механізми реалізації прав інвалідів; 

- наявність неурядових організацій, що забезпечують соціальне 

обслуговування інвалідів; 

- доступність до інформаційного середовища. 

Соціальна політика щодо підтримки бездомних в Україні перебуває на стадії 

формування. Аналіз міжнародної практики соціального обслуговування 

бездомних осіб та її співвіднесення з українськими реаліями дозволяють 

стверджувати, що в умовах поглиблення соціальної нерівності в України стратегія 

соціальної підтримки бездомних має включати наступні кроки: 

- спрямування зусиль на попередження стану бездомності та зміну 

соціально-економічних умов, які призводять до бездомності;  

- пріоритет довгострокових проектів та заходів щодо кардинального 

вирішення проблеми бездомності (створення постійного житла, забезпечення 

працевлаштування), а не програм для тимчасового полегшення стану бездомних; 

- створення необхідних умов для забезпечення доступності соціальних 

послуг та правової допомоги для бездомних шляхом оптимізації нормативно-

правової бази;  

- створення інформаційних центрів, у тому числі на базі установ соціального 

захисту, які б надавали відомості про всі можливі напрямки соціальної допомоги; 

- індивідуальний підхід щодо надання соціальних послуг;  

- створення умов для розширення мережі громадських організацій з 

обслуговування бездомних, налагодження механізму співпраці державних та 
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громадських організацій (у т.ч. волонтерських) з метою надання соціальних 

послуг якомога більшій кількості осіб, які її потребують. 

Слід констатувати, що на сучасному етапі розвитку українського 

суспільства соціальна політика знаходиться на периферії державної діяльності. 

Однак логіка розвитку процесів суспільного реформування в Україні вимагає в 

сьогоденні корінної зміни підходів держави, суспільства й бізнесу до проблем 

соціального розвитку країни та вироблення соціальної стратегії, принаймі, на 

декілька років. Наростає соціальна втома й пасивність населення, знижуються 

очікування благополучного майбутнього, звужуються межі господарського, 

особистого й сімейного соціально-економічного планування. Замість мобілізації 

соціальної енергії народу у величезних масштабах іде витрата природних, 

екологічних і матеріальних ресурсів країни, накопиченого раніше 

кваліфікованого, інтелектуального, духовного й фізичного потенціалу народу. 

Вирішення соціальних проблем, що нагромадилися, і протиріч стає проблемою, 

що не терпить зволікання. 
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ДОДАТОК А 

Основні стратегічні пріоритети, цілі, завдання та засади проведення соціальних реформ в Україні виходячи з 

передвиборчої програми Президента України В.Ф. Януковича “Україна – для людей” 

Програмні позиції 

передвиборчої програми Президента 

України В.Ф. Януковича 

“Україна – для людей” 

Сфера суспільних відносин 

Відповідальні органи 

державної влади 

Планування 

імплементації 

Програми 

(документи, 

заходи, інші 

інструменти 

планування, 

орієнтовні 

терміни) 

Примітка 

(посилання, 

зауваження тощо) 
Сфера 

Напрямки 

державної політики 

1 2 3 4 5 6 

Соціальна сфера: 

2.1.Реалізація фундаментального 

принципу визнання людини найвищою 

соціальною цінністю, пріоритетності її 

конституційних прав, свобод і законних 

інтересів. 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

Удосконалення 

діяльності держави 

(державної політики) 

у сфері забезпечення 

пріоритетності 

конституційних 

прав, свобод та 

інтересів людини і 

громадянина 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Конституційний Суд 

України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство внутрішніх 

справ України; 

Генеральна прокуратура 

України; 

Служба безпеки України 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

2.2.Запровадження європейських 

стандартів соціального захисту та 

гідного рівня життя для кожного 

громадянина України незалежно від його 

місця проживання. 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

Удосконалення 

державної соціальної 

політики на засадах 

запровадження 

європейських 

стандартів 

соціального захисту 

та рівня життя 

людини і 

громадянина 

 

Кабінет Міністрів  

України; 

Верховна Рада України; 

Конституційний Суд 

України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство праці та 

соціальної політики 

України; Міністерство 

охорони здоров’я 

України; 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

Кодекс (Хартія) 

соціальних прав та 

стандартів 

громадян України 



 

 

 
Міністерство внутрішніх 

справ України; 

Генеральна прокуратура 

України 

2.2.1.Запровадження принципово нової 

державної стратегії надання соціальних 

гарантій громадянам упродовж усього 

життя. 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

 

Удосконалення 

державної соціальної 

політики на засадах 

запровадження 

європейських 

стандартів надання 

соціальних гарантій 

громадянам України 

упродовж усього 

життя 

 

Кабінет Міністрів  

України; 

Верховна Рада України; 

Конституційний Суд 

України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство праці та 

соціальної політики 

України; Міністерство 

охорони здоров’я 

України; 

Міністерство внутрішніх 

справ України; 

Генеральна прокуратура 

України 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

Кодекс (Хартія) 

соціальних прав та 

стандартів 

громадян України; 

Стратегія 

подолання бідності 

в Україні 

2.2.2.Підвищення рівня зайнятості 

населення, зростання заробітної плати. 

 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

 

Удосконалення 

державної соціальної 

політики у сфері 

зайнятості населення 

та забезпечення 

гідної заробітної 

плати на засадах 

запровадження 

європейських 

стандартів 

 

Кабінет Міністрів  

України; 

Верховна Рада України; 

Конституційний Суд 

України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство праці та 

соціальної політики 

України; Міністерство 

охорони здоров’я 

України; 

Міністерство внутрішніх 

справ України; 

Генеральна прокуратура 

України 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

Кодекс (Хартія) 

соціальних прав та 

стандартів 

громадян України; 

Стратегія 

подолання бідності 

в Україні 

2.2.3.Забезпечення формування на 

законодавчому рівні та гарантування 

цінової стабільності і доступності для 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

Удосконалення 

державної соціальної 

політики на засадах 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

Кодекс (Хартія) 

соціальних прав та 

стандартів 



 

 

 
кожної людини: 

 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

 

запровадження 

європейських 

стандартів 

соціального захисту 

та надання 

соціальних гарантій 

громадянам України 

 

Конституційний Суд 

України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство праці та 

соціальної політики 

України; Міністерство 

охорони здоров’я 

України; 

Міністерство внутрішніх 

справ України; 

Генеральна прокуратура 

України 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

громадян України; 

Стратегія 

подолання бідності 

в Україні 

 державного 

“антикризового” продовольчого кошика 

– переліку продуктів харчування, 

захищених державою від цінових 

коливань (хліб, овочі, олія, молочні 

продукти, цукор, круп’яні вироби); 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

 

Удосконалення 

державної соціальної 

політики на засадах 

запровадження 

європейських 

стандартів 

соціального захисту 

та надання 

соціальних гарантій 

громадянам України 

 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Конституційний Суд 

України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство праці та 

соціальної політики 

України;  

Міністерство економіки  

України; 

Міністерство фінансів 

України; 

Міністерство охорони 

здоров’я України; 

Міністерство внутрішніх 

справ України; 

Генеральна прокуратура 

України 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

Кодекс (Хартія) 

соціальних прав та 

стандартів 

громадян України; 

Стратегія 

подолання бідності 

в Україні 

 державного 

“антикризового” медичного кошика – 

переліку життєво важливих лікарських 

засобів та медичних послуг (якісна 

швидка медична допомога, життєво 

важливі медичні препарати). 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

Удосконалення 

державної соціальної 

політики на засадах 

запровадження 

європейських 

стандартів 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Конституційний Суд 

України; 

Міністерство юстиції 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

Кодекс (Хартія) 

соціальних прав та 

стандартів 

громадян України; 

Стратегія 

подолання бідності 



 

 

 
 громадянина 

 

соціального захисту 

та надання 

соціальних гарантій 

громадянам України 

 

України; 

Міністерство праці та 

соціальної політики 

України;  

Міністерство економіки 

України; 

Міністерство фінансів 

України; 

Міністерство охорони 

здоров’я України; 

Міністерство внутрішніх 

справ України; 

Генеральна прокуратура 

України 

національної 

безпеки України 

 

в Україні 

2.3.Покращення демографічної ситуації, 

відновлення людського потенціалу 

країни. 

 

Національні 

демографічні 

процеси в 

контексті 

глобальної 

демографічної 

проблеми 

 

Удосконалення 

національної 

демографічної 

політики на засадах 

урахування світових 

демографічних 

тенденцій та 

світового досвіду 

 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство праці та 

соціальної політики 

України;  

Міністерство економіки 

України; 

Міністерство фінансів 

України; 

Міністерство охорони 

здоров’я України; 

Мінмолодьспорту 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

Кодекс (Хартія) 

соціальних прав та 

стандартів 

громадян України; 

Стратегія 

подолання бідності 

в Україні; 

Національна 

програма з 

поліпшення 

демографічної 

ситуації в країні 

2.3.1.Досягнення у 2020 році чисельності 

населення України 50 млн. осіб. 

 

Національні 

демографічні 

процеси в 

контексті 

глобальної 

демографічної 

проблеми 

 

 

Удосконалення 

національної 

демографічної 

політики стосовно 

умов для 

випереджаючого 

відновлення 

чисельності 

населення 

 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство праці та 

соціальної політики 

України;  

Міністерство економіки 

України; 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

Кодекс (Хартія) 

соціальних прав та 

стандартів 

громадян України; 

Стратегія 

подолання бідності 

в Україні; 

Національна 

програма з 

поліпшення 



 

 

 
Міністерство фінансів 

України; 

Міністерство охорони 

здоров’я України; 

Мінмолодьспорту 

демографічної 

ситуації в країні 

 

2.3.2.Забезпечення системної і 

довгострокової підтримки української 

родини:  

 

Національні 

демографічні 

процеси в 

контексті 

глобальної 

демографічної 

проблеми 

 

 

Удосконалення 

національної 

демографічної 

політики у сфері 

шляхом 

впровадження 

передових світових 

стандартів 

підтримки родини 

 

 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство праці та 

соціальної політики 

України;  

Міністерство економіки 

України; 

Міністерство фінансів 

України; 

Міністерство охорони 

здоров’я України; 

Мінмолодьспорту 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

Кодекс (Хартія) 

соціальних прав та 

стандартів 

громадян України; 

Стратегія 

подолання бідності 

в Україні; 

Національна 

програма з 

поліпшення 

демографічної 

ситуації в країні; 

Державна 

програма-

українська родина 

 отримання кожною 

родиною з 2011 року при народженні 

першої дитини – 25 тис. грн., другої – 50 

тис. грн., третьої та кожної наступної 

дитини – по 100 тис. грн.;  

 

Національні 

демографічні 

процеси в 

контексті 

глобальної 

демографічної 

проблеми 

 

Удосконалення 

національної 

демографічної 

політики у сфері 

шляхом 

впровадження 

передових світових 

стандартів 

підтримки родини 

 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство праці та 

соціальної політики 

України;  

Міністерство економіки 

України; 

Міністерство фінансів 

України; 

Міністерство охорони 

здоров’я України; 

Мінсім’їмолодьспорту 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

Державна програма 

-Українська родина 

 

 здійснення соціальних 

виплат на кожну дитину: при досягненні 

нею 3-річного віку і до 13 років 

отримання родиною щомісячно по 250 

Національні 

демографічні 

процеси в 

контексті 

Удосконалення 

національної 

демографічної 

політики у сфері 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

Державна програма 

Українська родина 

 



 

 

 
грн., а з 13 до 18 років – по 500 грн.; 

 

глобальної 

демографічної 

проблеми 

 

шляхом 

впровадження 

передових світових 

стандартів 

підтримки родини 

 

України; 

Міністерство праці та 

соціальної політики 

України;  

Міністерство економіки 

України; 

Міністерство фінансів 

України; 

Міністерство охорони 

здоров’я України; 

Мінсім’їмолодьспорту 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

 забезпечення кожній 

дитині гарантованого місця у дитячому 

садку. 

 

Національні 

демографічні 

процеси в 

контексті 

глобальної 

демографічної 

проблеми 

 

Удосконалення 

національної 

демографічної 

політики у сфері 

шляхом 

впровадження 

передових світових 

стандартів 

підтримки родини 

 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство праці та 

соціальної політики 

України;  

Міністерство економіки 

України; 

Міністерство фінансів 

України; 

Міністерство охорони 

здоров’я України; 

Мінсім’їмолодьспорту 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

Державна програма 

Українська родина 

 

2.4.Удосконалення системи освіти. 

 

Гуманітарна 

складова 

соціальних 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

Удосконалення 

національної 

гуманітарної 

політики шляхом 

впровадження 

європейських та 

світових стандартів у 

сфері освіти та 

забезпечення її 

інтеграції до 

міжнародного 

освітнього простору 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство освіти та 

науки; 

Національна академія 

наук України 

 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

Державна освітня 

доктрина 

2.4.1.Створення належних умов для Гуманітарна Удосконалення Кабінет Міністрів Коаліційна угода; Державна освітня 



 

 

 
нарощування освітнього потенціалу 

України, забезпечення широкого доступу 

талановитої молоді до нових знань 

незалежно від місця проживання, 

майнового стану та фінансових 

можливостей батьків. 

 

складова 

соціальних 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

 

національної 

гуманітарної 

політики шляхом 

впровадження 

європейських та 

світових стандартів у 

сфері освіти та 

забезпечення її 

інтеграції до 

міжнародного 

освітнього простору 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство освіти та 

науки; 

Національна академія 

наук України 

 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

доктрина 

2.4.2.Збільшення кількості бюджетних 

місць у державних вищих навчальних 

закладах до 75 %. 

 

Гуманітарна 

складова 

соціальних 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

 

Удосконалення 

національної 

гуманітарної 

політики шляхом 

впровадження 

європейських та 

світових стандартів у 

сфері освіти та 

забезпечення її 

інтеграції до 

міжнародного 

освітнього простору 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство освіти та 

науки; 

Національна академія 

наук України 

 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

Державна освітня 

доктрина 

2.4.3. Забезпечення протягом 10 років 

входження 3 українських університетів 

до світового рейтингу 500 найкращих 

вищих навчальних закладів. 

 

 

Гуманітарна 

складова 

соціальних 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

 

 

Удосконалення 

національної 

гуманітарної 

політики шляхом 

впровадження 

європейських та 

світових стандартів у 

сфері освіти та 

забезпечення її 

інтеграції до 

міжнародного 

освітнього простору 

 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство освіти та 

науки; 

Національна академія 

наук України 

 

 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

 

Державна освітня 

доктрина 

2.4.4.Відмова від системи обов’язкового 

зовнішнього оцінювання для вступу до 

вищих навчальних закладів. 

Гуманітарна 

складова 

соціальних 

Удосконалення 

національної 

гуманітарної 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

Державна освітня 

доктрина 



 

 

 
 відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

політики шляхом 

впровадження 

європейських та 

світових стандартів у 

сфері освіти та 

забезпечення її 

інтеграції до 

міжнародного 

освітнього простору 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство освіти та 

науки; 

Національна академія 

наук України 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

2.4.5. Надання можливості випускникам, 

які закінчили школу до 2009 року, 

вступати до ВНЗ за шкільними 

атестатами. 

 

Гуманітарна 

складова 

соціальних 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

 

Удосконалення 

національної 

гуманітарної 

політики шляхом 

впровадження 

європейських та 

світових стандартів у 

сфері освіти та 

забезпечення її 

інтеграції до 

міжнародного 

освітнього простору 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство освіти та 

науки; 

Національна академія 

наук України 

 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

Державна освітня 

доктрина 

2.4.6.Зменшення показника 

наповнюваності шкільних класів задля 

збереження 2000 сільських шкіл. 

 

Гуманітарна 

складова 

соціальних 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

 

Удосконалення 

національної 

гуманітарної 

політики шляхом 

впровадження 

європейських та 

світових стандартів у 

сфері освіти та 

забезпечення її 

інтеграції до 

міжнародного 

освітнього простору 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство освіти та 

науки; 

Національна академія 

наук України 

 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

Державна освітня 

доктрина 

2.5.Забезпечення громадян житлом. 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

Удосконалення 

державної житлової 

політики 

 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство ЖКГ: 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

Національні 

галузеві та 

регіональні 

житлові програми 



 

 

 
громадянина 

 

Мінрегбуд 

 

національної 

безпеки України 

2.5.1. Збільшення житлового фонду 

України, забезпечення громадян 

доступним житлом. 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

Удосконалення 

державної житлової 

політики 

 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство ЖКГ: 

Мінрегбуд 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

Національні 

галузеві та 

регіональні 

житлові програми 

2.5.2.Створення умов для відродження 

іпотечного кредитування з фіксованою 

ставкою не більше 7 % на рік. 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

Удосконалення 

державної житлової 

політики 

 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство ЖКГ: 

Мінрегбуд 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

Національні 

галузеві та 

регіональні 

житлові програми 

2.5.3. Формування замовлення на 

будівництво соціального житла (1 млн. 

квартир за 10 років) для молоді, 

працівників бюджетної сфери, 

малозабезпечених сімей, людей з 

обмеженими фізичними можливостями. 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

Удосконалення 

державної житлової 

політики 

 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство ЖКГ; 

Мінрегбуд 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

Національні 

галузеві та 

регіональні 

житлові програми 

2.6. Пенсійне забезпечення. 

 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

 

Удосконалення 

державної політики 

у сфері пенсійного 

забезпечення 

шляхом всебічного 

реформування та 

впровадження 

багатоступеневої 

пенсійної системи 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство праці та 

соціальної політики; 

Пенсійний фонд України 

 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

Державна програма 

реформування 

пенсійної системи 

2.6.1.Встановлення мінімальних розмірів 

пенсій, які забезпечуватимуть базові 

потреби кожної людини: житло, їжа, 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

Удосконалення 

державної політики 

у сфері пенсійного 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

Національна 

програма 

реформування 



 

 

 
лікування. 

 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

забезпечення 

шляхом всебічного 

реформування та 

впровадження 

багатоступеневої 

пенсійної системи 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство праці та 

соціальної політики; 

Пенсійний фонд України 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

пенсійної системи 

2.6.2.Підвищення соціальних стандартів 

для задоволення культурних потреб і 

можливості придбання товарів 

довгострокового споживання. 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

Удосконалення 

державної політики 

у сфері соціального 

захисту населення 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство праці та 

соціальної політики; 

Міністерство фінансів 

України: 

Міністерство економіки 

України 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

Кодекс (Хартія) 

соціальних прав та 

стандартів 

громадян України; 

Стратегія 

подолання бідності 

в Україні 

2.6.3. Створення умов для повноцінного 

відпочинку і туризму. 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

 

Удосконалення 

державної політики 

у сфері соціального 

захисту населення 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство праці та 

соціальної політики; 

Міністерство фінансів 

України: 

Міністерство економіки 

України;  

Мінтрансзв’язку 

України; 

Мінкультури та туризму 

України; 

Мінохорони здоров’я 

України 

 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

Кодекс (Хартія) 

соціальних прав та 

стандартів 

громадян України; 

Стратегія 

подолання бідності 

в Україні 

2.6.4. Захист прав працюючих 

пенсіонерів 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

Удосконалення 

державної політики 

у сфері соціального 

захисту населення 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Кодекс (Хартія) 

соціальних прав та 

стандартів 

громадян України; 

Стратегія 



 

 

 
людини і 

громадянина 

 

Міністерство праці та 

соціальної політики; 

Міністерство фінансів 

України: 

Міністерство економіки 

України 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

подолання бідності 

в Україні 

2.6.5.Відміну пільг при нарахуванні 

пенсій для високопосадовців. 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

відновлення 

соціальної 

справедливості 

Удосконалення 

державної політики 

у сфері соціального 

захисту населення 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство праці та 

соціальної політики; 

Міністерство фінансів 

України: 

Міністерство економіки 

України; 

Головжержслужба 

України 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

Кодекс (Хартія) 

соціальних прав та 

стандартів 

громадян України; 

Стратегія 

подолання бідності 

в Україні 

2.7.Система охорони здоров’я. 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

Удосконалення 

державної політики 

у сфері охорони 

здоров’я та 

медичного 

забезпечення 

 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство праці та 

соціальної політики; 

Міністерство фінансів 

України: 

Міністерство економіки 

України; 

Міністерство охорони 

здоров’я України; 

Мінсім’їмолодьспорту 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

Галузеві програми 

з питань 

забезпечення 

охорони здоров’я 

населення 

2.7.1. Поетапне збільшення обсягів 

бюджетного фінансування системи 

охорони здоров’я до 

загальноєвропейського рівня 

(10 % ВВП). 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

Удосконалення 

державної політики 

у сфері охорони 

здоров’я та 

медичного 

забезпечення 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство фінансів 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

Галузеві програми 

з питань 

забезпечення 

охорони здоров’я 

населення 



 

 

 
громадянина України: 

Міністерство економіки 

України; 

Міністерство охорони 

здоров’я України 

національної 

безпеки України 

2.7.2.Запровадження інституту сімейного 

лікаря як основи сучасної системи 

медичної допомоги. 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

Удосконалення 

державної політики 

у сфері охорони 

здоров’я та 

медичного 

забезпечення 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство фінансів 

України: 

Міністерство економіки 

України; 

Міністерство охорони 

здоров’я України 

 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

Галузеві програми 

з питань 

забезпечення 

охорони здоров’я 

населення 

2.7.3.Забезпечення якісної безкоштовної 

екстреної медичної допомоги. 

 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

 

Удосконалення 

державної політики 

у сфері охорони 

здоров’я та 

медичного 

забезпечення 

 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство фінансів 

України: 

Міністерство економіки 

України; 

Міністерство охорони 

здоров’я України 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

Галузеві програми 

з питань 

забезпечення 

охорони здоров’я 

населення 

2.7.4.Ліквідація практики поборів з 

хворих за отримання медичних послуг. 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

Удосконалення 

державної політики 

у сфері охорони 

здоров’я та 

медичного 

забезпечення 

 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство охорони 

здоров’я України; 

Міністерство внутрішніх 

справ України; 

Генеральна прокуратура 

України 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

Галузеві програми 

з питань 

забезпечення 

охорони здоров’я 

населення; 

Національна 

Програма 

подолання корупції 

в Україні 



 

 

 
2.7.5.Посилення державного контролю за 

якістю медичних послуг, препаратів, та 

унеможливлення цінових стрибків на 

ринку лікарських засобів. 

 

Соціальні 

відносини у сфері 

забезпечення 

конституційних 

прав і свобод 

людини і 

громадянина 

 

Удосконалення 

державної політики 

у сфері охорони 

здоров’я та 

медичного 

забезпечення 

 

Кабінет Міністрів 

України; 

Верховна Рада України; 

Міністерство юстиції 

України; 

Міністерство охорони 

здоров’я України; 

Державна служба 

контролю за 

лікарськими засобами; 

Державна інспекція 

контролю за цінами; 

Міністерство внутрішніх 

справ України; 

Генеральна прокуратура 

України; 

Служба безпеки України 

Коаліційна угода; 

Урядова програма; 

Державна 

програма розвитку 

законодавства; 

Стратегія 

національної 

безпеки України 

 

Національна 

програма – ліки 

України 

 

 

 


