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Анотація. У статті визначено основні напрями здійснення соціальної політики та її вплив на соціально-

економічну безпеку регіонів України.
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Постановка проблеми. Нова державна соці-

альна політика, яка є невід’ємною та важливою 

складовою загальнодержавної політики, спря-

мована на досягнення якісно нового рівня роз-

витку продуктивних сил суспільства: посилення 

трудового, фінансового, ресурсного потенціалу 

держави; забезпечення потреб населення у пра-

ці, яка б дозволяла отримати гідні доходи для 

задоволення власних потреб людини; підви-

щення рівня економічного розвитку країни; до-

сягнення європейських стандартів рівня життя 

та соціального захисту населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-

нями забезпечення соціально-економічної безпе-

ки України в епоху глобалізації займаються відомі 

вчені і громадських діячі: З. Варналій, В. Горбулін, 

В. Кузьменко, В. Мунтіян, С. Полякова.

Метою статті є визначення основних напря-

мів здійснення соціальної політики та її вплив на 

соціально-економічну безпеку регіонів України.

Виклад основного матеріалу. Соціальну по-

літику слід органічно поєднувати з економічною 

політикою. В обох випадках вона спрямовується 

на трудову діяльність людей, на формування в 

них соціальних мотивів до ефективної праці і пе-

редбачає сприяння держави та інших соціальних 

інститутів всебічному використанню сукупної ро-

бочої сили, її захисту від безробіття.

Головними напрямами здійснення соціальної 

політики є:

— захист рівня життя за допомогою різних 

форм компенсації від підвищення цін, індексації;

— допомога найбіднішим сім’ям;

— допомога у разі безробіття;

— політика соціального страхування, вста-

новлення мінімальної заробітної плати для пра-

цівників;

— розвиток освіти, охорони здоров’я, довкіл-

ля передусім за рахунок держави;

— політика, спрямована на набуття громадя-

нами кваліфікації, гарантування процесу трудової 

діяльності відповідно до чинного законодавства.

Головною метою сучасної соціальної полі-

тики є створення умов для вільного всебічного 

розвитку людини, повної реалізації її здібнос-

тей і можливостей. У широкому значенні термін 

«соціальна політика» охоплює заходи уряду, які 

відносяться до всіх сфер життя суспільства: за-

безпечення населення відповідними грошовими 

доходами, житлом, робочими місцями, послугами 

соціальної інфраструктури і т. ін.

Сучасна соціальна політика в розвинених 

суспільствах, зокрема в ЄС, полягає в подоланні 

соціальної ізоляції, створенні умов для включен-

ня всіх груп населення до суспільного життя.

Соціальна політика у вузькому розумінні є 

системою перерозподілу суспільних благ між різ-

ними соціальними групами населення із вико-

ристанням механізмів податкової та бюджетної 

системи. Сфери діяльності соціальної політики 

виражаються через взаємопов’язані інституціо-

нальні комплекси соціального забезпечення, со-

ціальної допомоги та соціального захисту (рис. 1).

Рис. 1. Окремі складові соціальної політики 

(джерело: [1, с. 28])

Під соціальною політикою традиційно розумі-

ють політику держави, що має безпосереднє відно-

шення до добробуту людей, задоволення їхніх мате-

ріальних, соціальних та духовних потреб. Завданнями 

політики соціального розвитку виступають:

— створення умов для розвитку та відтворен-

ня трудового потенціалу;

— забезпечення раціональної зайнятості на-

селення;

— вдосконалення системи оплати праці як 

основи її дієвої мотивації;

— розвиток системи соціального партнерства;
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— забезпечення сприятливих умов для роз-

витку народонаселення;

— соціальна інтеграція та утвердження су-

спільної солідарності [2].

Соціальна політика держави формується й ре-

алізується в процесі діяльності суб’єкта не тільки в 

особі державних структур, але й органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій, а також 

виробничих та інших колективів, тобто соціальна 

держава зацікавлена залучати як суб’єкти соціаль-

ної політики всі зацікавлені структури та особи. 

Вона спрямована на досягнення соціальних цілей і 

результатів, зв’язана з поліпшенням матеріального 

і соціального добробуту, підвищенням якості жит-

тя населення й досягненням суспільно-політичної 

стабільності, запобіганням можливого виникнен-

ня осередків соціальної напруженості.

На сучасному етапі побудови нової соціаль-

ної політики ключовим завданням є подолання та 

запобігання бідності населення. Бідність — одна 

з найбільш соціальних проблем в Україні, яка ви-

значає обмеженість доступу до ресурсів розвитку: 

якісних послуг освіти, охорони здоров’я, культу-

ри, можливостей розвитку дітей. Низький рівень 

доходів значної частини сімей у поєднанні із сут-

тєвою диференціацією доходів провокує соціаль-

ну напругу, протидіє успішному розвитку країни, 

визначає кризові процесі в сім’ї та у суспільстві.

Проблемними питаннями на шляху подолан-

ня бідності є такі:

— неефективна політика доходів, соціальних 

стандартів і гарантій;

— низький рівень оплати праці;

— бідність сімей із дітьми;

— несправедливий розподіл державних транс-

фертів, спрямованих на соціальну підтримку;

— неефективна пенсійна система;

— недосконала аграрна реформа.

Бідність як соціально-економічне явище є 

невід’ємною рисою будь-якого суспільства. Від-

різняється вона тільки критеріями визначення, 

масштабами поширення та шляхами її вирішен-

ня. Актуальною проблема бідності є і для Україні.

З 2011 року в Україні реалізується Державна 

цільова соціальна програма подолання та запобі-

гання бідності на період до 2015 року. Ця Програма 

передбачає здійснення заходів за напрямами подо-

лання бідності та досягнення результатів щодо зни-

ження рівня бідності в цілому та серед груп насе-

лення. Розв’язання цієї проблеми передбачається 

шляхом поєднання активної соціальної політики, 

спрямованої на відновлення і зростання зайнятості 

та створення умов для гідної праці, з ефективною 

підтримкою найуразливіших верств населення.

Для визначення бідності застосовується ба-

гатовимірна оцінка бідності, тобто бідність ви-

значається за відносним критерієм (75 відсотків 

медіанного рівня середньодушових еквівалентних 

сукупних витрат) та абсолютним критерієм бід-

ності (прожитковим мінімумом), а також для по-

рівняння її з міжнародними показниками за кри-

терієм вартості добового споживання на рівні 5 

доларів США відповідно до паритету купівельної 

спроможності. Таким чином, основою для визна-

чення бідності є доходи українських родин.

У 2012 році порівняно з 2011 роком номіналь-

ні доходи населення зросли на 11,1 % і склали 

1407,2 млн. грн. Номінальні наявні доходи, які мо-

жуть бути використані населенням на придбання 

товарів і послуг, та реальні наявні доходи громадян 

з урахуванням цінового фактора збільшились на 

9,7 %. Середньомісячний наявний доход в розра-

хунку на одну особу у 2012 році збільшився порів-

няно з 2011 роком на 10,6 % і становив 1994,3 грн., 

а реальний — на 9,7 %. При цьому номінальна се-

редньомісячна заробітна плата зросла на 14,9 % — з 

2633 грн. до 3025 грн., а реальна — на 14,4 %. Но-

мінальний ВВП збільшився на 8,2 % і становив 

1408,9 млн. грн., реальний ВВП зріс на 0,2 %.

Однак у 2012 році не досягнуто очікуваних 

результатів щодо зниження кількості бідного на-

селення, передбачених Програмою. Бідність по-

ширилась, становить реальну загрозу для всіх типів 

сімей. Феноменом української бідності є те, що від 

неї не застраховані сім’ї, які складаються тільки з 

працівників. Серед бідних значна доля населення, 

що працює, особливо представників бюджетної 

сфери, а також безробітних в працездатному віці, 

для яких проблема підтримання кожного дня спро-

можності до праці набуває особливої актуальності.

Рівень бідності за відносним критерієм під-

вищився з 24,1 % у 2010 році до 25,5 % у 2012 році, 

за абсолютним критерієм — з 16,8 % до 19,6 %. Се-

ред соціально-демографічних груп за відносним 

критерієм до категорії бідних потрапила більш 

ніж третина дітей до 18 років (33,1 %), особи пен-

сійного віку (21,5 %), старші за 75 років (25,6 %), 

особи, що працюють (20,7 %). Найвищі ризики 

бідності у домогосподарств з трьома та більше ді-

тей (58,6 %), з дітьми до трьох років (35,3 %) та 

з подвійним демоекономічним навантаженням 

(37,9 %). Високим залишається рівень бідності у 

сільській місцевості (35,5 %), що більш ніж удвічі 

перевищує рівень бідності у великих містах.

Середні сукупні еквівалентні витрати насе-

лення, які опинилися за межею відносної бідності, 

становили 894,3 грн. на особу на місяць. Отже, до 

межі бідності одній особі теоретично не вистачало в 

середньому 230,7 грн. на місяць, або 20,5 %, до про-

житкового мінімуму — 205,1 грн., або 19,7 % [3; 4].

Така ситуація з бідністю створює обмеження 

для розвитку економіки, оскільки свідчить про 

низьку купівельну спроможність цієї частини на-

селення, низький попит на товари та послуги, а 

в результаті — скорочення внутрішнього ринку. 

Тому розв’язати цю проблему без суттєвого збіль-
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шення доходів населення неможливо. Вирішення 

проблеми бідності без досягнення реального зрос-

тання доходів населення втрачає перспективу.

Проте аналіз доходів населення свідчить про 

наявність низки проблем у цій сфері, зокрема:

— загальний низький рівень доходів населен-

ня (порівняно з країнами Євросоюзу нижче на 

порядок) та їх надмірна диференціація;

— низький рівень оплати праці у собівартос-

ті, що є наслідком знецінення вартості робочої 

сили та падіння реальної заробітної плати;

— зменшення ролі заробітної плати як пер-

винних доходів у формуванні доходів населення;

— зниження долі заробітної плати та зростання 

частки соціальних допомог, інших поточних та капі-

тальних трансфертів у структурі доходів населення;

— значна міжгалузева та регіональна дифе-

ренціація заробітної плати;

— високе навантаження на фонд оплати праці;

— наявність заборгованості із заробітної плати;

— недосконала система державних соціаль-

них стандартів та гарантій;

— великі обсяги тіньових доходів населення, 

які потенційно можуть розглядатися як інвести-

ційні ресурси;

— низький рівень участі населення у інвести-

ційному процесі.

Найважливішим завданням політики грошо-

вих доходів населення є зростання реального рів-

ня всіх видів грошових доходів громадян та забез-

печення ефективної підтримки малозабезпечених 

верств населення шляхом:

— створення необхідних умов працездатно-

му населенню для покращання свого добробуту 

шляхом підвищення доходів за рахунок особис-

того трудового внеску, підприємництва та діло-

вої активності.

— забезпечення соціального захисту та під-

тримки непрацездатних громадян на принципах 

адресності, надання справедливої допомоги не-

працездатним верствам населення та запобігання 

утриманських настроїв.

Значне підвищення рівня грошових дохо-

дів населення буде сприяти підвищенню плато-

спроможного попиту, збільшенню заощаджень 

населення та інвестування їх в економіку, роз-

витку сфери послуг, зростанню економіки, 

зменшенню кількості бідного населення та 

зміцненню середнього класу.

Для розв’язання проблеми бідності необхідно 

проведення ефективної політики грошових дохо-

дів населення, яка буде ґрунтуватися на політиці 

економічного зростання, збільшення валового 

внутрішнього продукту та доступу бідних до ре-

сурсів. Політика грошових доходів населення має 

бути спрямована на:

— удосконалення системи державних соці-

альних стандартів та гарантій;

— збільшення доходів від трудової діяльності 

як основного джерела доходів населення;

— підвищення доходів, отриманих від під-

приємницької діяльності та власності;

— підтримку вразливих верств населення.

При реалізації ефективної політики доходів 

населення першочергового значення набуває за-

стосування дієвої системи соціальних стандартів і 

гарантій, яка має забезпечити гідний рівень жит-

тя та відповідати європейським і міжнародним 

вимогам. Тому удосконалення діючої системи 

державних соціальних стандартів і гарантій буде 

спрямовано на забезпечення конституційних прав 

громадян і впровадження якісно нових підходів до 

її формування, встановлення і застосування. Осно-

вними завданнями в цьому напрямі стануть:

1) на першому етапі:

— встановлення прожиткового мінімуму для 

всіх соціальних і демографічних груп на основі 

його фактичного розміру відповідно до затвер-

дженої Методики, яка передбачає єдиний поря-

док його розрахунку;

— досягнення рівня відповідного прожитко-

вого мінімуму всіма основними державними со-

ціальними гарантіями;

— визначення мінімальної заробітної плати 

основною та найвищою державною соціальною 

гарантією та встановлення її один раз на рік;

— застосування відповідного прожиткового 

мінімуму під час призначення державної соціаль-

ної допомоги малозабезпеченим сім’ям замість 

рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

— затвердження нових осучаснених та актуалі-

зованих наборів, що входять до складу прожиткового 

мінімуму для всіх соціальних і демографічних груп;

— збільшення прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб на розмір ставки податку з до-

ходів фізичних осіб, що призведе до зростання мі-

німальної заробітної плати;

— розробка та затвердження нової Методики 

визначення прожиткового мінімуму на одну осо-

бу та для осіб, які відносяться до основних соці-

альних і демографічних груп;

— удосконалення механізму індексації доходів 

населення з метою підвищення достатнього жит-

тєвого рівня громадян і купівельної спроможності 

їх грошових доходів в умовах зростання цін;

— забезпечення інформаційної прозорості 

моніторингу прожиткового мінімуму для всіх со-

ціальних і демографічних груп шляхом його опри-

люднення в офіційних виданнях загальнодержав-

ної сфери розповсюдження;

2) на другому етапі:

— створення умов для формування в країні 

нової ефективної системи соціальних стандартів 

та гарантій;

— наближення розміру основних державних 

соціальних гарантій до європейського рівня;
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— розгляд доцільності щодо врахування ре-

гіональних відмінностей при формуванні про-

житкового мінімуму;

— перехід до застосування соціальних стан-

дартів більш високого ґатунку, які разом із про-

житковим мінімумом будуть виконувати від-

новлювальну функцію та дадуть можливість 

працівнику та його сім’ї забезпечити відтворення 

протягом всього життєвого циклу. Цей стандарт з 

урахуванням заощаджень має перевищувати про-

житковий мінімум у 2–2,5 раза;

— впровадження більш прогресивної та су-

часної методології визначення прожиткового 

мінімуму на основі поєднання статистичного та 

нормативного методів, що дасть можливість від-

слідковувати закономірності, що реально відбу-

ваються у споживанні, та дозволить скоректувати 

обсяги споживання товарів і предметів, які не від-

повідають сучасним вимогам;

— поступове досягнення мінімальною за-

робітною платою нового соціального стандарту 

більш високої якості.

Висновки. Вирішення проблем щодо удоско-

налення політики доходів, реформування оплати 

праці, подолання бідності сімей з дітьми, соціаль-

ної підтримки малозабезпечених сімей, рефор-

мування пенсійного забезпечення та подолання 

бідності сільського населення буде сприяти зміц-

ненню соціально-економічної безпеки в державі 

та окремих її регіонах. Отже, вирішення багатьох 

проблем регіонального розвитку пов’язано в пер-

шу чергу із вирішенням соціально-економічних 

проблем, спрямованих на покращення рівня та 

якості життя шляхом подолання та запобігання 

бідності населення.
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ДЕРЖАВНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

Анотація. У статті визначено особливості державного планування й регулювання в галузі сільського гос-

подарства за допомогою цільових програм та стратегій розвитку. Обґрунтовано основні напрями вирішення 

ключових питань в аграрній сфері з урахуванням особливостей реалізації державної регіональної політики.

Ключевые слова: державне регулювання економіки, регіональна політика, державні цільові програми, 

стратегія розвитку.

Summary. The article outlines the features of state planning and regulation in agriculture through targeted 

programs and strategies. The basic directions of key issues in the agricultural sector allowing for the implementation of 

regional policy.

Key words: government regulation of the economy, regional policy, state targeted apps, development strategy.

Постановка проблеми. За відсутності єдиної 

загальнодержавної програми використання і охо-

рони земель в Україні її функції підтримуються 

положеннями окремих загальнодержавних про-

грам, що врегульовують питання збереження та 

відтворення земель у окремих галузях суспільно-

го буття. У загальному розумінні поняття «про-

грама» розкривається через наперед продуманий 

план якої-небудь діяльності, роботи. Таким чи-

ном, загальнодержавна програма використання 

і охорони земель в Україні передбачає існування 

певного плану в діяльності органів законодавчої, 
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