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Проаналізовано вирішення завдань соціальної сфери: забезпечення державних соціальних стандартів, 

регулювання ринку праці, пенсійне забезпечення, соціальне страхування, адресна соціальна підтримка тощо. 

Виявлено системні недоліки державного управління соціальним розвитком. Відзначено неефективне зростання 

соціальних витрат, проблеми формування соціальної інфраструктури, недосконалість підсистем 

соціокультурного розвитку, зниження якості життя громадян. Представлено можливі напрями системного 

удосконалення державної соціальної політики. На інституційному рівні запропоновано створювати як 

можливості для задоволення соціальних потреб громадян, так і стимули до формування людського капіталу. 

Зазначено, що системне подолання викликів у сфері соціального управління має стати першочерговим 

стратегічним напрямом соціально-економічного розвитку держави.  
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Постановка проблеми. Ефективне 

функціонування національної системи соціаль-

ного управління є істотною передумовою со-

ціально-економічного зростання України. У 

той же час, прогалини у формуванні політики 

соціального розвитку можуть призвести до 

негативних соціальних, а в подальшому – 

економічних наслідків. Отже актуалізується 

необхідність теоретико-методологічного забез-

печення розробки стратегічних пріоритетів, 

механізмів та засобів удосконалення державної 

соціальної політики, особливо в процесі плану-

вання соціально-економічного розвитку. Зазна-

чимо, що наявні складні соціальні проблеми в 

нашій державі сьогодні визнаються як науков-

цями, так і державними управлінцями найви-

щого ієрархічного щабля. Зокрема, Президент 

України в Щорічному посланні до Верховної 

Ради України зазначає, що соціально-еконо-

мічна нестабільність зумовлює низку ризиків 

для соціальної сфери, ускладнює виконання 

державою соціальних гарантій [3], що додатко-

во вимагає термінового удосконалення політи-

ки державного управління соціальною сферою. 

Структурні реформи, започатковані урядом 

України після революції Гідності, до певної 

міри позитивно впливають на вирішення соціа-

льно-економічних проблем. Так, в серпні 2017 

р. Міжнародне рейтингове агентство Moody’s 

Investors Service підвищило рейтинги уряду 

України з Caa3 до Caa2, змінивши прогноз зі 

"стабільного" на "позитивний". Аналітики 

передбачають, що збереження таких тенденцій 

дозволить поліпшити надійність внутрішнього 

і зовнішнього боргу України, поновити доступ 

до світових ринків капіталу, що полегшить 

шлях до рефінансування значних виплат [9]. 

Однак, позитивні зрушення здебільшого сто-

суються суто економічної сфери, тоді як сис-

темного оновлення потребують такі напрями 

реформування, як ринок праці, політика дохо-

дів населення, системи соціального забезпе-

чення та соціальної допомоги. Отож, можна 

вважати, що в контексті державного регулю-

вання питання концентрації зусиль на найчут-

ливіших секторах соціальної сфери визнаються 

пріоритетними завданнями сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемам інституційного управління соціа-

льним розвитком приділяється доволі значна 

увага дослідників. Детально вивчаються такі 

пріоритетні проблеми сучасного етапу еконо-

мічного розвитку, як соціальні перекоси та ди-

ференціація, низька ефективність соціальних 

пільг, надмірність суб’єктів соціальної полі-

тики [2]. У сучасних публікаціях детально роз-

глянуті негативні наслідки диспропорційної 

соціальної політики, як то надмірна витрат-

ність соціального фінансування, його обтяжли-

вість для бюджетів різних рівнів, зменшення 

людського потенціалу. Ідентифікуючи прога-

лини державної соціальної політики, зазнача-
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ється про невизначеність моделі пріоритетнос-

ті, механізмів реалізації, низьку ефективність 

соціальної інфраструктури, недосконалість 

нормативно-правового забезпечення, нераціо-

нальний розподіл системи соціальних послуг 

[8]. Науковці застерігають про небезпеку 

корпоративно-олігархічної та необхідність 

формування соціально-орієнтованої моделі 

соціально-економічної системи, орієнтованої 

на підтримання необхідного рівня соціального 

захисту громадян [7]. Погоджуючись із 

авторами щодо загальних тенденцій, 

пріоритетів та проблем розвитку соціальної 

сфери в Україні, зазначимо, що науковцями 

практично розробляються системні засади 

державного управління соціальним розвитком, 

в яких, на нашу думку, сьогодні існує 

об’єктивна необхідність. Недостатньо уваги 

приділено питанням удосконалення норма-

тивно-методичного базису забезпечення ефек-

тивності державної соціальної політики на 

різних рівнях системної ієрархії, системного 

оновлення механізмів та засобів державного 

управління системи соціального розвитку, 

інструментарію системної модернізації 

соціальної сфери. 

Мета статті – окреслення можливих напря-

мів системного удосконалення нормативно-

методичного базису моделей та інструментів 

забезпечення ефективної державної соціальної 

політики на різних рівнях системної ієрархії 

управління.  

Основні результати дослідження. 

Макроекономічна нестабільність сучасної віт-

чизняної економіки негативно позначається на 

таких соціальних аспектах життя суспільства, 

як зайнятість, доходи громадян, якість життя 

населення. Головним чинником низької ефек-

тивності державної політики соціального роз-

витку є відсутність системності у підходах до 

її формування. Відтак, це об’єктивно призво-

дить до накопичення негативних соціально-

економічних ефектів. Перманентне зниження 

доходів громадян зумовлює обмеження 

споживання товарів і послуг, недостатність 

задоволення медичних, освітніх, інших соціа-

льних потреб, вимушену трудову міграцію 

працездатного населення у більш високо 

розвинені соціально-орієнтовані держави.  

Відповідне погіршення людського потенціалу 

держави викликає дисбаланс процесів віднов-

лення та розвитку трудових ресурсів, зменшен-

ня надходжень до бюджетів всіх рівнів та 

неможливість повноцінного фінансування 

витрат соціальної сфери. Складна соціально-

економічна ситуація, низька мотивація  суспі-

льства до підприємницької активності призво-

дить до все більшої залежності громадян від 

соціальних трансфертів, погіршення якості 

життя та посилення соціальної напруги. 

Пріоритети соціальної політики України як 

соціальної держави, основні гарантії 

соціального захисту громадян законодавчо 

оформлені в Конституції, Законах України 

«Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії» та «Про соціальні 

послуги», а стратегічні напрямки розбудови 

цієї сфери відображені у відповідних Указах 

Президента та Розпорядженнях Кабінету 

Міністрів України. Так, в Конституції (ч. 1, ст. 

46) зазначається, що «…громадяни мають 

право на соціальний захист, що включає право 

на забезпечення їх у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та інших випад-

ках, передбачених законом» [1]. Також законо-

давчо встановлено, що метою встановлення 

державних соціальних стандартів і нормативів 

є ідентифікація пріоритетів державної соціа-

льної політики відносно забезпечення потреб 

населення матеріальними благами і послугами, 

а також необхідним для цього фінансуванням 

[4]. Чинна державна соціальна політика 

охоплює сфери доходів населення, соціальних 

послуг, житлово-комунального та транспорт-

ного обслуговування, охорони здоров’я, забез-

печення навчальними, фізкультурними закла-

дами та закладами культури, а також побуто-

вого обслуговування, торгівлі та громадського 

харчування. Законодавчо окреслений перелік є, 

на нашу думку, надто розлогим, адже включає 

не лише сфери безпосереднього державного 

гарантування рівня соціальної забезпеченості 

громадян, але і дотичні, підтримувальні галузі, 

яким у соціальній політиці можна надати 

другого та нижчих рівнів пріоритетності.  

Вирішення основних завдань соціальної по-

літики держави покладено на Міністерство со-

ціальної політики України. До його компетен-

ції входить забезпечення державних соціальних 

стандартів та гарантій, регулювання трудової 

міграції та національного ринку праці, пенсійне 

забезпечення й різні види соціального страху-

вання, адресна соціальна підтримка різних кате-

горій громадян тощо [5]. Однак, такі важливі 

соціальні питання, як управління системами 

освіти і науки, охорони здоров’я, житлової полі-

тики законодавчо виведені з-під компетенції 

державного соціального регулювання. 
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У прийнятій на вищому державному рівні 

Стратегії реформування системи соціальних 

послуг [6] визначено основні негативні 

аспекти національної системи соціальних 

послуг, узагальнено принципи їх надання, 

основні принципи моніторингу та напрями 

удосконалення державної соціальної політики. 

У той же час, слід визнати, що недостатність 

законодавчого закріплення положень 

соціального управління в Україні є суттєвою 

перепоною для системної побудови ефективної 

державної політики в цій сфері.  

Проблеми розвитку вітчизняної соціальної 

сфери зумовлюються, передусім, недоліками 

довгострокового стратегічного планування 

соціального розвитку держави, неузгодженіс-

тю різнорівневих програм, відсутністю чітко 

визначених інструментів соціальної реалізації. 

Важливі, але не систематизовані заходи зни-

жують ефективність реалізації національної 

соціальної політики, призводять до неефектив-

ного зростання соціальних витрат, проблем з 

формуванням повноцінної соціальної інфра-

структури, недостатнього рівня підсистем 

соціокультурного розвитку суспільства і 

загального зниження якості життя громадян.  

Системний підхід до соціального розвитку 

держави має всебічно охоплювати усю сукуп-

ність питань соціального забезпечення грома-

дян. Зокрема, такі характеристики соціальної 

сфери, як рівень доходів, житлова політика, 

ринок праці, зайнятість населення відобра-

жають спроможність громадян забезпечувати 

власний попит на товари і послуги, здійсню-

вати особистісне соціальне інвестування. На 

інституційному рівні мають створюватися як 

можливості для задоволення соціальних 

потреб громадян, так і стимули до формування 

людського капіталу, здатного ефективно роз-

крити наявний інтелектуально-кадровий по-

тенціал суспільства. Видається доцільним сис-

темне оновлення галузей освіти та науково-

дослідної сфери, що забезпечить покращення 

соціально-статусних характеристик розвитку 

людського капіталу і стимулюватиме реаліза-

цію соціального потенціалу суспільства в сис-

темі економічного розвитку шляхом 

інтелектуалізації економіки.  

Системне подолання викликів у сфері 

соціального управління, ефективне вирішення 

проблем зайнятості і доходів населення, 

регулювання ринку праці, міграційні аспекти, 

політика у житловій, демографічній, освітній, 

медичній, культурній сферах має стати 

першочерговим стратегічним напрямом 

соціально-економічного розвитку держави.  

Концептуальне бачення системного інститу-

ційного оновлення соціальної політики перед-

бачає визначення її як домінантної компоненти 

соціально-економічного зростання. Ефективна 

соціальна політика держави визначає міру 

соціального забезпечення та використання 

потенціалу економічного розвитку в цілях 

формування і реалізації людського капіталу як 

невід’ємного ресурсу та передумови 

ефективності функціонування системи 

національного господарства в цілому. Аспекти 

соціального та економічного розвитку є 

взаємообумовлюючими характеристиками 

єдиного суспільного процесу, що здатні в 

довгостроковій перспективі забезпечити 

збалансоване соціально-економічне зростання. 

Підвищення якості життя громадян, як основна 

мета державної соціальної політики, стає за 

таких умов однією з передумов скерування 

отриманих індивідуумом благ на соціально-

економічну розбудову держави. 

Системність політики соціального розвитку 

України передбачає узгодження його 

концептуальних характеристик і розробку 

взаємопов’язаного комплексу методів вирі-

шення соціально-економічних проблем в ме-

жах законодавчо визначеної мети розвитку, по-

ведінки, принципів функціонування та меха-

нізмів взаємодії внутрішньої структури соціа-

льного середовища. Усвідомлення необхіднос-

ті системного управління соціальним розвит-

ком держави є невід’ємною передумовою її со-

ціальної ефективності. Системний підхід доз-

воляє досягти збалансованості усіх аспектів 

соціальної сфери, раціонального розвитку со-

ціальних інституцій, сприятиме розбудові 

соціально-орієнтованої моделі ринкової еконо-

міки. Відтак, єдино вірним шляхом формуван-

ня політики соціального розвитку є застосу-

вання таких положень системного підходу: 

відносини з елементами зовнішнього середови-

ща; узгодження цілей і мети функціонування; 

комплексність планування, оцінювання та 

прийняття рішень, спрямованих на позитивні 

зміни для системи в цілому; узгодження стра-

тегічного та короткострокового планування.  

Висновки та пропозиції. Ефективне 

системне формування соціальної політики, її 

спрямування на створення умов для 

оптимізації соціальних відносин у суспільстві, 

є об’єктивною передумовою стабільного і 

збалансованого розвитку держави як соціаль-

но-економічної системи. Головною метою 

формування національної політики соціально-
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го розвитку є ефективне використання людсь-

кого капіталу держави. Системне соціальне 

управління у сфері реалізації інтелектуально-

кадрового потенціалу дозволить пом’якшити 

суперечності між учасниками ринкової 

економіки, запобігти виникненню соціальних 

перекосів, а відтак, сприятиме загальному 

ефективному розвитку соціальної сфери 

України. Цій меті підпорядковуються завдання 

покращення якості життя, підвищення рівня 

здоров’я та освіченості нації, мінімізації 

соціальних диференціацій, демократизації 

суспільства, підвищення інших параметрів 

соціальної ефективності держави. 
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Кальницкая М.А.  

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ 

Проанализировано решение задач социальной сферы: обеспечение государственных социальных стандартов, 

регулирование рынка труда, пенсионное обеспечение, социальное страхование, адресная социальная поддержка 

и т.д. Выявлены системные недостатки государственного управления социальным развитием. Отмечены 

неэффективное увеличение социальных расходов, проблемы формирования социальной инфраструктуры, 

несовершенство подсистем социокультурного развития, снижение качества жизни граждан. Предложены 

возможные направления системного усовершенствования государственной социальной политики. На 

институциональном уровне предложено создавать как возможности для удовлетворения социальных 

потребностей граждан, так и стимулы для формирования человеческого капитала. Отмечено, что системное 

преодоление вызовов в сфере социального управления должно стать первоочередным стратегическим 

направлением социально-экономического развития государства. 

Ключевые слова: социальное развитие, социальное управление, социальные гарантии, качество жизни, 

структурные реформы, системный подход. 
 

 

Kalnitskaya M.A. 

SYSTEM APPROACH TO THE FORMATION OF THE POLICY OF SOCIAL DEVELOPMENT OF UKRAINE 

The social problems are solved: provision of state social standards, regulation of the labor market, pension provision, 

social insurance, targeted social support, etc. The system weaknesses of state management of social development are 

revealed. The ineffective growth of social expenditures, problems with the formation of social infrastructure, inadequate 

subsystems of socio-cultural development, and lower quality of life for citizens is noted. Possible directions of systemic 

improvement of the state social policy are presented. At the institutional level, it is proposed to create opportunities for 

meeting the social needs of citizens, as well as incentives for the formation of human capital. It is noted that the 

systematic overcoming of the challenges in the sphere of social management should become the first strategic direction 

of the socio-economic development of the state. 

Key words: social development, social management, social guarantees, quality of life, structural reforms, system 

approach. 
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