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Закінчення табл. 1 

№ 
з/п Складові 

Культурний складник 

6 

Кількість закладів культури (театрів, концертних приміщень, музеїв), 
одиниць; кількість мистецьких шкіл (музичних, художніх, хореографі-
чних тощо), одиниць; кількість спортивних споруд, одиниць; кількість 
виставкових заходів і ярмарок на території ОТГ, одиниць на рік; кіль-
кість молодіжних центрів, які функціонують на території ОТГ, одиниць 

Джерело: сформовано авторами на основі [2] 
 
Отже, людський потенціал територіальної громади є досить 

складною категорією, яка включає широкий спектр показників, 
які є вкрай важливими для здійснення своєчасного моніторингу 
ефективності діяльності та ключовим інструментом забезпечення 
її ефективності. 
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Саме в соціальній сфері проявляється сутність соціальної по-
літики держави, реалізується соціальний захист і соціальні права 
людини. Тому, ефективне функціонування соціальної сфери є 
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одним із головних завдань соціально-економічного розвитку 
держави особливо підчас процесів європейської інтеграції украї-
нської економіки. 

Важливість соціальної сфери обумовлена тим, що вона є осно-
вною складовою забезпечення життєдіяльності суспільства та 
сприяє відтворенню людського капіталу, підвищенню життєвого 
рівня, формуванню сучасної особистості, що безпосередньо 
впливає на темпи зростання економіки. 

До соціальної сфери відносяться всі галузі національної еко-
номіки, результатом функціонування яких є послуги, що задово-
льняють потреби людини і забезпечують відтворення людського 
капіталу [1, с. 230]. 

За допомогою аналізу сутності поняття соціальної сфери мож-
ливо узагальнити характерні ознаки, що розкривають зміст і спе-
цифіку її функціонування: по-перше, результатом функціонуван-
ня соціальної сфери є послуги; по-друге, соціальна сфера є 
однією із сфер трудової діяльності, в процесі якої відтворюється 
людський капітал [4, с. 63]. 

Євроінтеграція України передбачає досягнення якісного жит-
тєвого рівня населення, посилення ролі держави в регулюванні 
економічних і соціальних процесів, перехід до надійної системи 
соціального партнерства суб’єктів господарювання і органів вла-
ди [3, с. 336]. 

На сьогодні міжгалузева диференціація заробітної плати дуже 
високою, а міжкваліфікаційні розбіжності — надмірними в галу-
зях з високою оплатою праці і такими, що межують зі зрівнялів-
кою, у галузях з низькою заробітною платою, передусім у бю-
джетній сфері. Це створює складні проблеми у забезпеченні 
єдиних національних стандартів рівня життя населення окремих 
регіонів, у подоланні бідності та становленні середнього класу в 
країні [2, с. 46]. 

Розв’язання соціальної проблеми бідності в країні потребує 
комплексного підходу як зі сторони оплати праці, так і зі сторони 
соціального забезпечення пенсіонерів, осіб з особливими потре-
бами, дітей сиріт тощо.  

На сьогодні під час загальної економічної кризи, яка спричи-
нена пандемією Covid-19, попит на окремі види соціальних пос-
луг стрімко зростає (нарахування та виплати соціальної допомо-
ги, медичні послуги, дистанційна освіта). Це потребує 
додаткового фінансування, адже впродовж останніх років ця 
сфера активно реформувалася у бік зменшення фінансування та 
скорочення кількості. 
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Враховуючи курс України на євроінтеграцію, доцільно адап-
тувати певний досвід європейських країн (скандинавських країн) 
з метою ефективного розвитку соціальної сфери, а саме: створен-
ня умов макроекономічної стабілізації, розробка напрямів щодо 
забезпечення соціальної орієнтації економіки; гармонізація соці-
альної і бюджетної політики; використання показників людсько-
го розвитку як індикаторів соціального ефекту державних про-
грам [5]. 

Таким чином, використання європейських соціальних станда-
ртів у вітчизняній соціальній сфері наддасть можливість підви-
щити рівень якості життя населення країни та досягти соціальної 
справедливості. 
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