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Актуальність питання. Питання побудови стійкої 
системи державних соціальних гарантій в Україні за-
лишається нерозв’язаним, що привертає суттєву ува-
гу до цієї проблематики вчених та практиків. Оскіль-
ки реформи в соціальній сфері відбуваються досить 
повільно, то рівень життя населення залишається 
низьким, нечітко визначені стратегічні завдання і 
шляхи розвитку державних соціальних гарантій. 

Метою статті є розглянути методологічні 
питання формування системи державних соціаль-
них гарантій. 

Постановка проблеми. Через глибоку соціаль-
ну кризу руйнуються соціальні очікування і праг-
нення значної частини населення. Внаслідок чого 
населення поділяється на прихильників ринкових 
відносин та державного соціалізму [1, с. 232]. Крім 
того, досить часто дослідниками соціальної по-
літики в Україні робляться висновки, що сучасна 
система державних соціальних гарантій є неадек-
ватною ринковим умовам і містить основні риси 
минулої системи, що існувала в СРСР. Ці обста-
вини обумовлюють необхідність коротко розгля-
нути процес реалізації соціальних гарантій у СРСР. 

Серед зарубіжних дослідників, які займали-
ся висвітленням проблем управління національ-
ними системами соціального захисту, можна ви-
ділити таких вчених, як: М. Ганслі Теренс, М. Де-
лі, Б. Дікон, Б. Джессон, Д. Донісон, Г. Еспінг-
Андерсен, M. Кiчон. 

Аспекти створення системи соціального за-
хисту, адекватної ринковому середовищу, дослі-
джували також російські та українські вчені-еко-
номісти: В. П. Бевз, В. Я. Бідак, О. О. Бєляєв, 
Н. П. Борецька, М. О. Волгін, А. С. Гальчинсь-
кий, В. М. Геєць, А. М. Гриненко, Ю. К. Зайцев, 
С. М. Злупко, Т. М. Кір’ян, В. І. Куценко, С. В. Ка-
домцева, В. М. Лексин, Е. М. Лібанова, О. В. Ма-
карова, В. О. Мандибура, К. І. Мікульський, 
Б. О. Надточій, В. М. Новіков, О. Ф. Новикова, 
О. М. Палій, Л. М. Черенько, Н. М. Римашевська, 
Л. С. Ржаніцина, В. Д. Роік, С. В. Тарасова та ін. 

Виклад основного матеріалу. Механізми надан-
ня соціальних гарантій у колишньому Радянсько-

му Союзі були пов’язані із зайнятістю, де кожна 
працездатна людина повинна була працювати. Це 
положення включено до конституції СРСР та 
УРСР, де записано, що праця є обов’язком кож-
ного здатного до праці громадянина [2]. Зайнятість 
була не тільки гарантією доходів, але й усіх інших 
соціальних благ: соціального забезпечення на ви-
падок інвалідності, хвороби, похилого віку, надан-
ня житла, послуг охорони здоров’я, харчування, 
відпочинку і санаторно-курортного лікування. Ці 
всі заходи доповнювалися державною політикою, 
яка гарантувала певні грошові виплати та субси-
дувала ціни, більш всього на продукти харчуван-
ня, житло та комунальні послуги. 

Система соціальних гарантій за радянських 
часів виконувала передусім економічну функцію, 
що полягала у створенні сприятливих умов для 
забезпечення високих темпів економічного зро-
стання. Такій функції відповідав механізм цент-
ралізовано регульованих соціальних нормативів, 
гарантій, пільг, які забезпечували мінімальні со-
ціальні стандарти, що дозволяло соціалістичній 
державі, економлячи на споживанні, спрямову-
вати ресурси в інвестиційний сектор економіки. 

Надзвичайно важливо виділити ідеологічну 
функцію соціальної політики в Радянському 
Союзі. Вона полягала в демонстрації переваг со-
ціалістичної системи, в наданні соціальних га-
рантій на працю, на безоплатне житло, на освіту, 
на охорону здоров’я, на культуру, знімала потен-
ційно високу соціальну напругу, що виникала в 
результаті зрівняльного розподілу і низької опла-
ти праці, тим самим усуваючи політичні перешко-
ди на шляху економічного розвитку. 

У СРСР була значно гіршою, ніж у розвину-
тих країнах, пенсійна система, була нижча серед-
ня тривалість життя населення, найвищий роз-
рив цього показника між чоловіками та жінками 
та найвища дитяча смертність. На думку міжна-
родних експертів, в Україні в 1990 р. до бідних 
можна було віднести близько 11 % населення [3, 
с. 164]. Зрештою, соціальна захищеність радянсь-
ких людей виявилася невисокою, і за її рівнем 
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СРСР перебував у четвертій десятці країн світу, 
тобто серед країн, що розвиваються. 

Справді, економічні результати на певних ета-
пах розвитку СРСР були вражаючі, були вирішені 
величезні завдання модернізації суспільства: фор-
мування індустріальної економіки та відповідної 
їй соціальної структури, урбанізація, тобто перехід 
переважної кількості населення до міського спо-
собу життя, забезпечення загальної грамотності, а 
на початок 90-х років — і високого за світовими 
стандартами освітнього рівня населення [4, с. 164]. 

Не буде перебільшенням сказати, що насе-
лення мало гарантовану систему соціального за-
безпечення. З позицій захисту від соціальних 
ризиків ця система була ефективною. Модель 
управління соціальними гарантіями органічно 
вписувалася в комплекс відносин планового гос-
подарства. Організаційна форма управління пе-
редбачала розробку державних нормативів, а їхнє 
впровадження здійснювалося через підприємства, 
установи та організації, представлені їх профе-
сійними спілками, які визначали не лише оплату 
праці, а й умови доступу до споживчих благ (жит-
ла, послуг охорони здоров’я, відпочинку, дитячих 
дошкільних закладів, дефіцитних товарів, про-
дуктів харчування тощо) [5, с. 92]. Таким чином, 
людина була фактично підпорядкована вироб-
ничій одиниці. Важливо також зазначити, що 
відомчий розподіл дефіцитних благ і послуг існу-
вав тому, що він був вигідний і підприємствам як 
спосіб залучення працівників, і соціалістичній 
державі як засіб мобілізації коштів на соціальні 
потреби резервів підприємств [6, с. 21]. 

Водночас необхідно відмітити комплексність, 
науковість існуючих тоді методів управління со-
ціальними гарантіями. Як зазначає Г. В. Атаманчук, 
життєздатність суспільства залежить від здатності 
вчитися в історії, продукувати «обґрунтоване і спра-
ведливе ставлення до минулого» [7, c. 13]. У колиш-
ньому СРСР використовувалася достатньо широка 
система кількісних показників, до яких входили 
характеристики соціальної поведінки, соціальної 
структури управління, умов праці та побуту, соціаль-
ної активності працівників тощо. На рівні під-
приємств розроблявся системний показник рівня 
соціального розвитку колективу, виходячи з держав-
них та галузевих соціальних нормативів [8, с. 45]. 
Нормативний метод управління охоплював раціо-
нальні нормативи споживання товарів, різні харак-
теристики окремих умов, засобів розвитку людини. 
Однак питання соціальної ефективності системи 
державних соціальних гарантій у колишньому 
СРСР залишається сумнівним. 

На думку А. Ослунда, практично неможливо 
порівняти сучасні споживчі стандарти з тими, що 
були в минулій комуністичній економіці з її над-
мірною грошовою масою, масовим дефіцитом та 
чергами, вимушеною заміною певних продуктів, 
невеликим вибором і невисокою якістю продукції. 

Як зазначає А. Ослунд, таке порівняння є немож-
ливим через недостатність статистичних дослі-
джень щодо збільшення добробуту людей у резуль-
таті свободи вибору, поліпшення системи розпо-
ділу товарів народного споживання, зникнення 
незатребуваних і неякісних товарів [9, с. 450–451]. 

Про неефективність соціальної політики 
СРСР можна говорити на прикладі здійснення в 
той час політики щодо інвалідів, категорії насе-
лення, яка не була включена до виробничого 
процесу. Така політика стосувалася лише мате-
ріального забезпечення, супроводжувалась над-
мірним розширенням інституційних форм со-
ціального забезпечення та практичною соціаль-
ною ізоляцією інвалідів, виключеністю їх із су-
спільного життя. Натомість нині, незважаючи на 
низку нерозв’язаних проблем щодо добробуту 
осіб, які мають ушкодження здоров’я, держава 
виробила принципово нові підходи до формуван-
ня політики їх соціального захисту, спрямовані на 
забезпечення рівних можливостей та реалізації 
права на працю, освіту, реабілітацію [10]. 

З переходом до ринкових відносин в Ук-
раїнській державі виникли нові функції і завдан-
ня, а отже, і новий зміст її управлінської діяль-
ності, нові форми, методи управління, система і 
структура органів державного управління. Пере-
дусім, перехід від планового до ринкового госпо-
дарства кардинально змінив характер і зміст дер-
жавного управління економікою. Замість прямо-
го управління підприємствами, організаціями 
здійснюється управління процесами в галузі 
економіки [11, с. 199]. Отже, в нових умовах ут-
ворений механізм управління державними со-
ціальними гарантіями, що був пов’язаний безпо-
середньо з кожним підприємством, не міг діяти 
надалі. В результаті більшість населення вияви-
лась незахищеною від старих та особливо нових 
соціальних ризиків, зумовлених ринковими пе-
ретвореннями: безробіття, заборгованості з ви-
плати заробітної плати, втрати заощаджень, зни-
ження реальних доходів через інфляцію. Підпри-
ємства не могли більше надавати соціальні послу-
ги та доступ до послуг. Вони навіть не виконува-
ли своє безпосереднє завдання — визначення 
адекватного розміру оплати праці. Нині науковці 
роблять висновок, що вже в перші роки реформ 
соціальні виплати та заробітна плата по відно-
шенню до обсягу виробництва товарів знизились 
набагато більшою мірою [12, с. 112]. 

Обвал економіки внаслідок трансформацій-
них процесів у більшості постсоціалістичних 
країн, і зокрема в Україні, виявив дві головні со-
ціальні проблеми: зниження зайнятості та рівня 
доходів населення. Причому тягар втрат у різних 
країнах по-різному розподілився між цими дво-
ма факторами. В країнах Центральної та Східної 
Європи, таких як, наприклад, Східна Німеччина 
та Польща, він виявився у стрімкому зростанні 
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безробіття при незначному зниженні заробітної 
плати. У країнах колишнього СРСР, і зокрема в 
Україні, спрацювали обидва механізми: відбуло-
ся як різке зниження реальної заробітної плати, 
так і значне зростання безробіття — головним 
чином за рахунок прихованого безробіття. 

Проведені вітчизняними вченими комп-
лексні дослідження рівня життя громадян Украї-
ни дають змогу виявити такі основні суттєві ха-
рактеристики рівня життя: 
 низький рівень реальних доходів громадян 

(порівняно з європейськими країнами з пере-
хідною економікою, навіть порівняно з Росією 
та Білорусією); 
 високі показники диференціації населення 

за рівнем добробуту, значні масштаби незареєст-
рованих доходів; 
 низька ефективність перерозподільчих ме-

ханізмів; 
 зростання частки вартості харчування в 

структурі витрат до рівня, що перевищує стандар-
ти навіть бідних країн; 
 низький рівень споживання товарів трива-

лого вжитку [13; 14]. 
Нині всі науковці і державні діячі констату-

ють, що у перехідний період Україна не мала підго-
товленої науково-теоретичної бази перебудови, 
стабільного законодавства в галузі економіки, 
ефективної системи державного управління, що 
стало однією з причин тривалої соціально-еконо-
мічної кризи. Відійшовши від планово-командних 
методів в економіці, державна влада не виробила 
ринкових методів господарювання. При цьому 
реформування національної економіки супрово-
джувалося значною втратою державою своїх регу-
лятивних функцій. А. М. Гриненко визначає такі 
позитивні риси нової соціальної політики, що 
склалися за цей час, передусім: зміна ролі держа-
ви у здійсненні соціальної політики, скорочення 
масштабів державного втручання у соціально-еко-
номічну сферу; зміна соціальної позиції особис-
тості стосовно держави, збільшення частки її со-
ціальної функції та відповідальності, формування 
недержавних інститутів, що беруть участь у 
здійсненні соціальної політики; перерозподіл по-
вноважень в управлінні соціальною сферою у бік 
регіональних і місцевих органів влади, зміна струк-
тури і функцій соціальних відомств. Найбільш 
позитивним моментом є поступове правове вре-
гулювання соціальної сфери [15, с. 88]. 

На відміну від інших країн, які проходили 
ринкову трансформацію, в Україні державою не 
було вжито достатніх заходів для розширення 
самостійної трудової діяльності громадян, інди-
відуального підприємництва. За радянських часів 
цей вид діяльності дозволявся переважно у 
сільській місцевості (підсобні господарства насе-
лення, будівництво житла, кустарне ремісницт-
во, заготівля лісових продуктів); інше заборо-

нялося. Незважаючи на зняття заборон, така 
діяльність в Україні поки що не виходить за межі 
підтримки елементарних виробничих функцій 
населення, яке вивільнилося зі сфери найманої 
праці на великих підприємствах [16, с. 246]. Нині 
індивідуальна трудова діяльність та дрібне підпри-
ємництво концентруються в основному на занят-
тях, які ґрунтуються на ручній праці: сільському 
господарстві, побутовому обслуговуванні населен-
ня, у будівництві. При цьому розміри доходів від 
самозайнятості, значна частина яких до того ж 
надходить у натуральному вигляді, залишаються на 
рівні, що лише підтримує виживання населення. 
У цілому внесок домашніх господарств у валову 
додану вартість майже в 1,5 раза менший, ніж їх 
частка у сукупній зайнятості [16, с. 248]. Доходи 
від власності, що відображають взаємозв’язок при-
бутків корпоративного сектора та добробуту до-
машніх господарств, є в Україні за своїми віднос-
ними масштабами від 1,9 до 6,8 раза меншими у 
валовому обчисленні та від 1,5 до 6 — у чистому, 
ніж у більшості розвинутих країн. 

При переході до ринку ігнорувалися всі не-
обхідні передумови, перехідні закони, здатні 
відкрити простір для ділової активності населен-
ня, привести у рух нові стимули високопродук-
тивної праці, поліпшити якість життя. З цього 
випливає, що труднощі щодо забезпечення гідно-
го рівня життя громадян в українському сус-
пільстві не можна вважати наслідком переходу до 
ринку. Вони свідчать лише про те, що ринкові 
відносини не набули цивілізованого характеру, а 
держава через ресурсні та організаційні причини 
залишила соціальну сферу без необхідного регу-
лювання та підтримки. Але навіть більше того, 
соціальна сфера стала певним гальмом економі-
чному зростанню, проведенню важливих еконо-
мічних реформ. Саме низький рівень доходів від 
зайнятості визначив особливості сучасної систе-
ми державних соціальних гарантій. 

Як зазначає Я. А. Жаліло, економічні обме-
ження прав людини припустимі, якщо вони ма-
ють підстави — заради чого вони відбуваються, а 
також закладають механізми формування такого 
соціального простору, за якого права і свободи 
може бути дотримано повною мірою. Такою 
підставою має бути цілісна економічна стратегія, 
соціальна складова якої відіграє активну роль як 
чинник економічного зростання й розвитку. Слід 
зазначити, що світова практика знає чимало при-
кладів обмеження наведених прав людини вна-
слідок економічних чинників. Це стосується по-
воєнної відбудови у Західній Європі, досвіду ста-
новлення країн Південно-Східної Азії та Китаю. 
Проте у зазначених країнах обмеження рівня спо-
живання та соціальних витрат супроводжувалося 
інтенсивною політикою спрямування ресурсів на 
потреби економічного розвитку, це, насамперед, 
інвестиції у виробництво, розвиток інфраструкту-
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ри. За наявності загальнонаціональної ідеї еконо-
мічного відродження населення усвідомлювало 
необхідність затягування пасків, сприймаючи об-
меження низки своїх прав як плату за майбутній 
добробут. На жаль, в Україні таких чітко визначе-
них підстав немає. Поставивши метою досягнен-
ня макроекономічної стабілізації, уряд, під тиском 
обставин, часто приймав рішення, які не сприяли 
стратегічному розвитку національної економіки та 
економічної України, забезпеченню соціальної 
орієнтації її розвитку [17, с. 224]. 

Нині в Україні склались дві основні форми 
соціального захисту населення, що фінансується з 
коштів державного бюджету: система соціальної 
допомоги громадянам і сім’ям з низькими дохода-
ми та система пільг і компенсацій, які надаються в 
межах великих соціально-демографічних груп за 
професійною та статусною ознаками. При цьому 
більшість практиків та науковців нині критикують 
систему надання пільг та надають перевагу розвит-
ку адресної допомоги на основі перевірки доходів. 

Нормативно-правові акти, що передбачають 
надання соціальних пільг, приймались безсис-
темно, і в більшості випадків вони не містять 
дієвих механізмів їх реалізації, визначення дже-
рел їх фінансування та не відповідають міжбю-
джетним відносинам, що склалися. У законо-
давстві України навіть відсутнє чітке визначен-
ня пільг як юридичної категорії. 

Не можна не погодитися з висновками нау-
ковців та практиків про те, що система пільг, які 
надаються у натуральній формі працюючим гро-
мадянам, повинна бути замінена на інші форми 
матеріального забезпечення, зокрема, шляхом 
підвищення рівня оплати праці [18; 19]. Заходи 
щодо реформування мають бути диференційовані 
залежно від виду соціальної допомоги та причи-
ни виникнення потреби (права) на неї: особливі 
заслуги перед суспільством; підвищений профе-
сійний ризик; особлива соціальна уразливість 
певних верств населення через заподіяну шкоду 
чи життєві обставини [20, c. 47]. 

У той самий час в Україні створена досить 
розгалужена система соціальної допомоги, яка 
складається передусім з трьох видів допомоги: 
сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям та житлових субсидій, 
що надаються в залежності від обсягу одержува-
них доходів сім’ї. Нині близько 3 млн. родин от-
римує цю допомогу. При цьому інформація про 
дієвість адресного спрямування програм соціаль-
ної допомоги з урахуванням можливого взаємно-
го дублювання різних соціальних програм є недо-
статньо вивченою. Таким чином, подальше розши-
рення системи вимагатиме створення потужного 
адміністративного механізму перевірки доходів і 
потреб громадян, які претендують на соціальну 
допомогу. Очевидно, що держава повинна стави-
ти протилежне завдання — зменшити обсяги на-

дання цієї допомоги, стимулювати населення на 
сплату повної вартості житлово-комунальних по-
слуг. Така політика створення системи соціальної 
допомоги як однієї з найважливіших складових 
ефективності системи соціальних гарантій, є яск-
равим прикладом низького рівня теоретичної роз-
робленості питання, непродуманості, відсутності 
прогнозування, розрахунків, які б могли показати 
вигоди. Завдання зменшення чисельності отриму-
вачів соціальної допомоги не означає зниження 
соціальних гарантій населенню. Однак система 
підтримки сімей з низьким рівнем доходів є не-
ефективною, коли не виключає з числа отриму-
вачів допомоги працюючих, пенсіонерів та заре-
єстрованих безробітних. Для цього державі необ-
хідно переорієнтувати зусилля на забезпечення ос-
новних соціальних гарантій — мінімальних роз-
мірів заробітної плати, пенсії та допомоги по без-
робіттю, приділити основну увагу забезпеченню 
гарантій у сфері оплати праці та зайнятості, які 
будуть виконувати функцію профілактики бід-
ності, аніж розвивати мережу прямої допомоги 
бідним — так звану адресну соціальну допомогу, 
що вимагає перевірки доходів. 

Звернемося також до досвіду країн ЄС у 
формуванні систем гарантування доходів. Про-
аналізувавши основні умови забезпечення гаран-
тованого мінімуму доходів у межах таких систем 
у країнах-членах ЄС, де вони створені, можна 
виділити такі основні їх спільні риси: 
 адресна соціальна допомога надається особам, 

які не мають достатніх ресурсів та не здатні забезпе-
чити їх власними зусиллями чи іншими засобами; 
 головним принципом надання допомоги є те, 

що кожний зобов’язаний утримувати себе і вико-
ристати всі можливості зайнятості. У зв’язку з цим 
вживаються активні заходи соціального захисту, які 
б давали змогу працездатним громадянам жити 
незалежно від соціальної допомоги, часто ставить-
ся умова надання соціальної допомоги при згоді на 
одночасну соціальну та професійну інтеграцію; 
 соціальна допомога є додатковою до інших 

видів соціальних виплат і надається як допомога 
в «останній інстанції». 

Таким чином, існуюча у нас система надання 
адресної соціальної допомоги не відповідає основ-
ним принципам побудови такої системи в євро-
пейських країнах і виступає як страхування грома-
дян на випадок невиконання державою основних 
соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, 
пенсії, допомоги по безробіттю). Працююча люди-
на, за винятком окремих життєвих ситуацій, не 
повинна ставати об’єктом надання соціальної до-
помоги. В умовах, коли більшість бідних сімей ста-
новлять ті, у яких хтось із дорослих працює, адрес-
на соціальна допомога особам, які більше за інших 
потребують у сучасному розумінні, не є ефектив-
ною і не може бути пріоритетом у формуванні си-
стеми державних соціальних гарантій. За такої си-
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туації навіть при збільшенні у ВВП частки соціаль-
них видатків не вдасться забезпечити гідний рівень 
життя всім громадянам з низькими доходами. У той 
самий час чисельність «адрес», яким за нинішньо-
го рівня оплати праці необхідно було б надавати 
допомогу, набагато більша, тому спроби виявити 
найбідніших серед бідних, не є раціональною стра-
тегією. Як вказує В. І. Куценко, досвід розвинутих 
країн переконує, що набагато вигідніше виплачу-
вати достойну заробітну плату працівникам, забез-
печуючи відтворення робочої сили, ніж витрачати 
кошти на ліквідацію соціальних наслідків. 

Однак сам принцип адресності побудови 
системи соціальних гарантій у широкому ро-
зумінні є дуже важливим. Автори монографії 
«Держава і перехідна економіка: механізм взає-
модії» визначають такі особливості моделі адрес-
ного соціального забезпечення: 
 визначення пріоритетів соціальної політики; 
 диференціація соціальної спрямованості 

держави відносно різних верств населення; 
 коректне виокремлення категорій одержу-

вачів соціальної допомоги; 
 доведення до одержувачів соціальної допо-

моги фінансових ресурсів у повному обсязі; 
 визначення і розмежування повноважень у 

реалізації соціальних задач між усіма рівнями 
бюджетної системи. 

Особливу увагу слід приділити питанню забез-
печення соціальних гарантій у сфері оплати праці. 
У результаті низьких стандартів оплати праці, що 
склались у країні, фактично гальмуються всі на-
прями реформ. Перехід працівників освіти, охо-
рони здоров’я, науки, культури до розряду низь-
кодохідних груп має дуже негативні наслідки, які 
можна віднести до характеру стратегічних. Як 
слушно зазначає В. М. Новіков, власне, стосовно 
працівників соціальної сфери можна зрозуміти, 
наскільки небезпечним є поширення бідності в 
країні [21, с. 195]. Нині політика держави орієн-
тована на поетапне наближення мінімальної заро-
бітної плати до прожиткового мінімуму. 

Однак, за зауваженням Е. М. Лібанової, прак-
тика державного впливу на політику оплати праці 
не має обмежуватися виключно шляхом збільшен-
ня мінімальної заробітної плати, оскільки безпосе-
реднім наслідком таких дій є практично однаковий 
рівень оплати праці всіх працівників бюджетної 
сфери незалежно від їхньої кваліфікації та трудово-
го внеску. Підвищення рівня життя основної маси 
населення країни повинно супроводжуватись оцін-
кою наслідків майнового розшарування [22, c. 669]. 

Як зауважує В. В. Латік, система не є 
цілісною, деякі стандарти не зорієнтовані на кон-
ституційні норми і як наслідок не забезпечують 
їх головне призначення — стати основою для 
розрахунків розмірів мінімально необхідних ви-
датків при формуванні бюджетів усіх рівнів та 
соціальних фондів, міжбюджетних відносин, роз-

робці загальнодержавних і місцевих програм еко-
номічного і соціального розвитку [23, с. 75]. Та-
ким чином, можна говорити про несформованість 
системи державних соціальних стандартів і нор-
мативів у низці вищезазначених сфер. При цьо-
му частина розроблених і законодавчо затвердже-
них соціальних стандартів до цього часу не були 
запроваджені в практику. І як наслідок зазначені 
нормативи не забезпечують головного призначен-
ня — стати основою для розрахунку розмірів 
необхідних видатків при формуванні бюджетів 
усіх регіонів [23, с. 78]. 

Закон України «Про державні соціальні стан-
дарти та державні соціальні гарантії» визначає про-
житковий мінімум як базовий державний соціаль-
ний стандарт, на основі якого визначаються дер-
жавні соціальні гарантії та стандарти, зокрема, у 
сфері доходів. В Україні в основу розрахунку про-
житкового мінімуму покладений нормативно-ста-
тистичний метод, згідно з яким оцінюється вартість 
нормативного набору 335-ти продуктів харчування 
(11 агрегованих груп), чотирьох груп продовольчих 
товарів і п’яти груп видів послуг, що забезпечують 
задоволення потреб в основних товарах і послугах 
за мінімальної вартості споживчого кошика за усі-
ма соціально-демографічними групами. 

Висновки. На сьогодні не склалася цілісна 
система соціального захисту передусім через 
низький рівень доходів більшості громадян та 
методологічні помилки формування схем соціаль-
ної допомоги та пільг. Нинішня система пільг та 
соціальної допомоги фактично спрямовані на 
компенсацію наслідків за невиконання основних 
соціальних гарантій — заробітної плати та пенсій, 
тобто основних видів доходу громадян, на подо-
лання бідності серед працюючих громадян. 

Таким чином, можна зробити висновок, що 
державна політика щодо запровадження держав-
них соціальних гарантій в Україні не створила 
надійну систему соціальної безпеки людини. Ос-
таннім часом уявлення щодо змісту та напрямів 
соціальних реформ істотно не змінилися. Обґрун-
тований в програмах курс на соціальні перетворен-
ня (перехід до технологій «адресності» соціально-
го захисту населення), перелік та обсяг соціальних 
гарантій (за незначного збільшення відповідних 
ресурсів) залишилися практично незмінними, що 
посилює гостроту проблем розподілу відповідаль-
ності за виконання цих зобов’язань та структуру-
вання їх фінансового забезпечення. Не відчуваєть-
ся політичної волі до подолання застійних явищ у 
соціальній сфері, залишаються нерозв’язаними 
низка соціальних проблем. 

Так склалось, що в Україні до цього часу 
остаточно не сформувалась модель суспільних 
трансформацій. Цьому перешкоджала економіч-
на криза, яка деформує суспільні відносини, поз-
бавляє їх системної визначеності. Отже, пошире-
на думка про негативний вплив розширення со-
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ціальних гарантій на розвиток самозабезпечення 
людини є помилковою. Насправді на сьогодні в 
Україні недостатньо розвинуті як стимули, так і 
гарантії [24; с. 413]. Державні соціальні гарантії 
склалися внаслідок вжиття розрізнених заходів і 
нині являють собою сукупність державних заходів 
щодо забезпечення певних параметрів соціально-
го становища конкретних соціальних груп. Тому 
необхідно вести мову не про посилення стимулю-
вання за рахунок гарантування, а про спільний їх 
розвиток, послідовне розмежування, закріплення 
за певними інструментами соціальної політики. 
Лише зростання продуктивної зайнятості та рівня 
оплати праці, передусім у бюджетних галузях, дасть 
змогу створити принципово нову систему соціаль-
ного захисту, яка б поєднувала державні соціальні 
гарантії з потужним мотиваційним механізмом, що 
є сутністю ринкової економіки. 
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