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ДоСІІідж;уються сучоСІ<і упраміІІGТ>кі соціальні mе:хн011оzії, Я?.'Ї еи.:ористооуються о процесі прийr<Ятrпя доржа~
иих рішІ!І<~ у сфері rоціал:ьноzо зо.хисту ІtОсеАЄІms. До6mься оціит ефеr<тиоиості розро6лІ/НJ.І:L соціб.•ьиих ІІU!.l>W· 
доzій 3 mОЧКU ЗОру iJoCJ!li<ЄНJtЯ 1/IL<tU СОЦЇШІW/0 КОриІ-"1/UХ цілей па С!fЧОС1/О,ЩJ emam poзGUm"!J .\'lqюinu. Розкрито f)OAb 

та призна'ІеІІnя Ко.чпщ:ксиоі систо.ІІU .мочіторишу та про:шозуеаЮUІ соці~ІШХ вu1WJm. її орzтdзаційно-фуюс
ціоІІІ1АьІ/У струк:туру mo упровдіІІсьІd .можлшюсті. 

Исследуются соере.ченнЬІе упраменческие GОЦІІІ1АоІLьrс m(JXJt()лoг~щ испОlІьзуе>ІЬІЄ в процессе приnяти.я гасу· 
дарсrпвеннькz: реtШ<Іtuй в сфере социальной ващиmЬ< ши:еJІения. Дается оцєнха зффЄ1(ІІІU8>іости p~omarmьcr 
coцшuьtft>IX me:atOAotий с moчttu зрения дости:ж:еии.я ими социапь1tо зuІJЧZШЬtХ целей иа соире.менпо.м зтапе pa..<юtJ~ 
mІІJІ УкраинЬІ. РtЮ<рЬ<mЬІ роль и. предназначе>tие КомrwжС>Іой СUС/11&'/ЬІ .моде.tп.Ірования u проtнОзироеан.ия СОЦ1l· 
шrьІІ"" ІШІІІW1ІІ, её U(Jl.(J'ІІUiJaЦІ<oннo-фyurcцu(JН(ku,ІWJІ структура u упро.влснче(;І(ие ВOJМQЖijocmu. 

'lhe o.mcle is focused оп the rnodem social mano.gem«лl. tecJmologi<!s used in public decisiiJn -mokingp= in the f~eld 
of social protection. ТІ~е effediveness of lhe developed social technologies hos Ьееп ==d in terms of social objectives 
achieued thereby at the presenc stagє of developrncnt of Ukrai111~. 11~е YQ/e ond putpose of lhe integrated syst8m for mod
eliпg ond forerosJing of SІJcial benc[lis, as uл:/l os its organizational-and-functional structure щІd managerio/ possihilities 
'/;ave Ьееп disdosed_ 

І<.mочові ело"": ynpa8JiiнGt>.,d. coцiOJt'l>ni tМX~t~>J~oti~ система соціШіwюz<> захисту. соціалWІі сиплати та допо.чо
zи. соціалший южіторииz та ІІроt!Ф3!J80Іmя, соціоль>шй бюджет. 

[][

. остакuвІ.UІ nроблеми. Забезnе'!ек!'.я 
~-тійкоrо соціальио~кономіч.ноrо роз-

• витку 1 високих С14.tІдарпв життя в 
, Украіні >.ІОЖЛИВО Ті.ЛЬКІІ ка ОсНОВі 
• nостійної модеркізації крЮНІf та заrтро-
ваюt<ения UіНОваціІІних технолоrій. ІнноваційІІі тех
колоrіі мають стати складовою як nолітичноrо. ско
коміч.t!Оrо. таІ< і соціап:ьного розвитку. 

СвітовиА досвід~оказує, що в розвииуrих країках 

широко використовується ікнов:щіІІ~tий метод осоо
єння соuіал:ьноrо простору - Aoro те,ХКОJ!оrізаtrія. 

ІН11овацііfні соціальні "rexнo.~1orij вистуnаtОть ЯJ< оаж

йИІІКЙ елемеІІТ і результат trіяльuості JІЮдlUІН, сІ'І.ря

мовдної на стабільпиА соціально-економічний розви 
ток держави. Соціальні технології можна розrJU!,!Іати 

я~ іниоваціJ\~ систему методів виявлення і викорис
тання nотенціалів соціалької системи, отримання 

2- 12-$70 

оnтимального соціального резу.льтату. !Іа!Іважливі

ІШ<м 3а:ВДдННЯМ СОЦіаJl'ЬИОЇ ТС)UіОJІОІ;Ї ~ UИЯ:ВЛе1111J! 
зако1юмірностей уrфавдіІflІЯ соціал:ьно-екокоміошюur 

процесами, вІfІ<nристання іх з метою створеюUІ сщш

Я'ТЛИВИJ( умоn житrедіялькості .mдей. НаІічаt1'іше 
зу~-rрічаються та викорJ<стовуються на rrракrиці тех

нології С'Тj}атегій упрааління, соціального модЄJІюван
ІІЯ та nроrнозуваНf\Я. інформаційні технолоrїі тощо. 

Осо611J.(ве значенІІЯ інноваційна ді.ялЬttість має u 
nеріоди кризІ!, колw nрахтично повністю змінюються 

технології соціальних процесів і вюrикає кеобхід· 
lrість удосконалення соціального управліпня, оков
лення екоuомі'Шої та соціа.льної сфер. У такий nеріод 

особливої а!СТ)'альності кабувають rтроІ']Jами соцімь
коrо захисту вразщ<вих верств на.сепекня, ІІІО розроб

;uпоться і реалізуються за допомоГQю комплексу 
соціальких теХІІолоrііі. ПрактІІ"пtим втіденням 
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~~~зна•rенІtх у nрограмах uiлeif ста,є система соціаль

t1ІІХ 8ИІ1J1ЗТ. 

Соціа.;l.Ьні техноло~іі в Україні вttкорtіставують
ся uкраІі нсраціональ110. ПрtNШІІІ такщ·о ста11у різ· 
цоманітні. Це і nідсітність ІІауково-обrрунтованоі 
конuеnту(ІЛЬІ\ОЇ моnелі розвт-ку сосrіадьцоrо про

м-ору, що аредставляє со6ою величезне різаомаwт
т.я соrtіальпкх npoueci11, і nрот,. рі,...,. між інтt!Jt!ЖІ'у
альшrм nотенціалом науки. освіти, nровщноі rtp.at<· 
тюа.І і рівнем в-и:корнСїанкя сощально-тех-нолоrіч..

них знань у різних сферах суспільного життя, і 
Іtеа.деt<ватн:ість соцjаJ[ІНtих техколоrій, які викорис

товуються в nроцесі ynpa..e.niшut соці<L'ІЬІШМИ проце

сами, іх цесnроможкість ора.ховуватн стратегічні 

nріоритети еко·номічноrо роавитку1 що стр,~мує дію 
i'toro рупrіІtних сил. ВииЮ<ає замкнене коло соціаль

но·економіЧl<КХ nерешкод, р;;ля вихо.nу з якоrо кеоб· 
хідним є використаJШя інновацііІни.х <:оціадь>І11.~ 

технологіІІ з >1етою узгодження nОJtітшш економіч

ноrо з_роСТЗЮ{Я та політики соціального захисту в.ід

повідио до цілей довгострокової стратетіі розвитку. 

До такl<Х те>rиолоrій можна віднес-rи Комплекску 

снстеt-tу мопіторпнrу та проn<озувания соціальиих 

виnлат, що впроваджується у Міністерстві соціаль
кої політшш УкраЇІІИ з метою підвt<ЩЄІШЯ ефе!С'І кв· 

ІІОСТЇ управJ!іlіСЬКОЇ ді!ІJ!ЬНОСТі. 
t\ВА.ІJіз остакиЬ: досяіджеш, і оубдікацііt. 

Актуальність ·ra соціальна зшчущісn теми доСJUд
жетuт ОСіумовлюють 3нач1tу уваrу до tІеі як з боку 
наУJ<овціs та досл.ідпиків, так і з боку nре.nсnвнюсів 
орr-аніо в..нд11. В кау1<ових npat(Jp( як вітчизняних, так 
і зарубіжuих в\rен-их, серед яких особлИ"зої уnаси 
засл:уrовують праці В. С. Дудченко, Л. Я. дRТЧеюсо. 
В. И. Іванова, 1. Ю. Косулі, М. П. Лукашевtrча. 
І. l. Миrовича, В. М. Ні колаївського, Г. Д. Нікрміна, 
В. І. Латруwева, В. [. Паніотто, Л. М. Хиж."яка, 
10. І. Яковенко, доспіджено сутІfість, форми та мето
ди і н..новаuійних соrфurьних те>іJfолоrі'Й, іх ШІ<І_скфіка

цію, фаt<'І'Ор>І, шо nnюwa1o·r~ ІІа ltnроеадІКеtшя соці
аJІЬІІИХ технмоrій у практику управдіІfНЯ та ефек
тивні<:,-ь їх функціооування. Осо6ливу ува~у в 

АОсліджеtшях nрИділено інформаціІІним tоціальrщм 
техкОJ(оrіям, розробка і впровадження яких відбу'ва· 
єrься ка основі ви-корис_:ання- методjв соціальн.оrо 
MOAЄ.'IJOuatt:НSІ та програмування. 

ПІ>ряд з иим, недостатньо досдіджеиtш, ка наш. 

rror.~яд. залишається nи,.,иня розробки ІІОUКХ соці· 
amJюtX тех.нологjй mдтримкк npийttл-n'st рішень в 

процесі ynpaв.rrimtя системою соціаJаьмоrо за.х.и.с.ту, 
що сnрияло б скорочекшо неutmравданих бюджетюrх 
нитрат, більш раціональному вt~кnристанню фівансо
DІfХ та ~Іатерімьних ресурсів і nіднищенrtю ефектно · 
ності соціальної політкки заrало~. 

Мета дослід.жеПJІІІ поляrае у здійсненпі оціиюr 
соu.іадЬНИХ 'reXI!OJJOГill та ефекТІІВИОС'І'і ЇХ DЗаЄМОІІіЇ 3 

1'9'!Ю{ Зору до.сяrнення соціально корис11их цілеlІ 11а 
сrtасному crani рооt:.итку Украіни. 

Основttі резуІU>~ати дос.ліджещtя. Соuіадьні тех
нолоrі1 е іюедеtсr)ІадьІід?>І цаукоЄ>нщм ресурсом і 
О~DЛЮЮТЬ І<ОМ:ПЛЄКС прі<ЙОМЇІ;, які 1ШКQрИСТОВ)'ЮТЬ• 
ся JtJІ.Я досяrвепщr соці:ип.nо корисн~rх цL~еіі ВоШf 
АОзволяють оnпші3увати проnес управління, вквча

тк та nередбачати: різнома.иітю tоu.іал..ь .ні зміни .. 
ак:тивно вплкз.ати на Іtрактиqие життя та отрн.мува'ТИ 

ефеrсrивн:кі! nроrкозова>r'ІЙ соціальний резул•тат. 

На жаль, віл nочатку pИIIJ{ODHX трансфор><аці/\ в 

Украіні уnрамінюt розвитком couiaльtroi сфери 

3ДЇЙснювалось без вккористаtrня новітніх механізмів 
та іttс.трумен·rі·в, а uпровалж}'Оані тexttoJJoriчнi новов

ведепня 'не набули СІІсtемноrо харакrеру. В роботі 
державних службовtІ.і/1, які безnосеред!іьо здііІсню
ють рооробку та вnроваджеюUІ заходів соціального 

за.хнсту, не виста .. ає rrрозорих засобів, які доЗВОJ(Я.ІШ 

б анаді3увати фінансові ресурси систе.""· оцітовахи 
адресnість іх викоркстаппя, nрогнозуват/і розміри 

соціальних вкп:пат та д.оход:tо fРО..\fад.JТН, моделювати 

іх зміну за різними еконоwqюrми сц<!Н1LрtямІ1 рефор

~ванJІЯ ТОЩО. 

Першою комtиtексною автомашзов31ІОІО соцімь
tt<>ю теюtолоrією, при'3н.а~МОІ9 Д.'ІR здjf'{снення оцін

ки та nроrІfозув<ШІUІ основ!UQ( показнкків систе~rи
содіального захисту; стала модель соціального бlQ,lt· 
жету. Робота над її створеІJНJЩ розnочалась у 1999 р. 
за техпічної nідтримки Міжнародної opпuriзauii 

nраці та адійсн.юва.л;з.сь сnеціалістіUош Центру nep
c;neкпt внщ( couia,l ьн кх дослІджен~о Міністерства 
соціальної політики та НАН України. Модель соці
ального бюджету побудовано як імітаційну е"'ономі
ко .. матеv.атичну модель, аналоги SI((oi досить тироко 
В1<КОрисrооуються в країнах з риккавою екоІІоміІrою, 
осtсіль'Ки. дозво..rІя10ть найточнjще відобразити доспід
жу"а.юllі об'•жт та л;ІWа.">Ііl<у iioro фунКJІіонуванкя. 
Вона nризначена р;ля протозуваная nоказни:ків сосrі
а.льноrо бюджет~ зокрема соціальн11х витрат та дже· 
реп їх фінансування, з ура.хування.r впли'Ву макрое

кокомічноrо середовища, демоrрафі'fіШХ процесів та 
ситуаuд на ринку праці'. При цьому; Юіt<Ористовуєn.· 
ся техніt<а електронних таблtщь, що м;неть анугрішні 
та зовІ'Іішні ВЗ<Іємозв'яЗІ<И. Цє робить модель ДИШ· 
мічною та баrатофункцtоttальuою, матиою АД2nтуDА
т;rсь до змін n з.1коподавсrві, oll'l<mlyвa.тtt nоатсрні 
розрахуикн при внесенні нових даних, іміrуватR 

вn1Шв різних с.цєнарїіn єRОноміwоІ-о розвиn.-у иt

с.оціальну сферу. 
Досвід наукової ро()оти з моделлю соціаm>ноrо 

бюджету довів доцільніС'І'Ь її ВІІкористання ЯJ< npo-

1 Ро3робка реrіоІІмfІ.коrо couiwrьнoro бюджету: Ме:rоди~кі рехоме('і,а:ІЦІЇ І За заr. рел. Ю. 1. Єханурова; за ptA. Н. Л. Sapr:woaoi, 
Н. М. Д~і/ Цсtітр nерспежrквнкх couia.nьant.x-.rtocniджeкь М1кn:рnці '1".1 <.<щi:.utмtoi noAiтtfKИ і НАН Yxpairm, Д.Іi.nponeтpoitCЬDo5.1iCffil 
держ.а.ана .алмікістрмrія, д~tinporreтpot.oьІ<a /IC"pжutt'з фінанr.о•~·•ІWJ.е.)іtІІі.- дttirtpoi1C"tpoDІ::t.к. ДДФА, 2005. - 208 ~. - С. 9. 
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ai.lutoї СОІ~іальної техколоr:U на всіх рі.вJіЯХ уnр,авлін· 
ня. Втім, 1ra жаль, щирокоrо застосуваннn в діяльнос· 
ті Державних службовців д'ІІЯ оцінки nаточ~tнх соuі
альннх rrap<Jfeтpiв та обrрунтування іх nот~иційннх 
зміи вона Іі~отри!-<ада. [!)Ловка nричина цьоrо ІІО.."ІЯ· 

1-ае у відсутності в УкраІні механізмів та crrpюrrmПІІP> 
умоп. які б забезnечува.ли не ЛЮІІе примноження 
наукоВІ(J( розробок, 3.11е і Іх ІІ.ІlрОВад1!1:е~ня. в госnодар
ську ttрактнку. 

З метою створенм в Украіні інструмешарію, ЯJ(Jtf< 
дозвоп:ить тим, Х1'О прийма.є рішеtuЩ. робити я.:кісний 
довt'Qтерміuовий JІuбір, завqасно nер~дбачаюч11 мож
л>Іві насліztки модеркізацїі екстеми соціальної доnо
моn• . у 2008 р. 11а :~амовлення. Міністерсrва соціальної 
поліТИ)(и Украіщt в рЗМІQlХ nроекту сІТідтримка роз
робки середньострокової стратеrП .nм поліtІD.І.еІІН.Я 

с>~сrеми соціальнкх виала~ було І;>ОЗnоч~rо <:rnорен
ня Комnдексноі системІ! моніmринrу 'l'3 прщнозу· 
ваІUІя соціальних ВІtnлат (д;щі КомщІеJ(Сffа система). 
У резудЬтатJ сnільної роботи ексnертів проекту та 
наукових npaцinюtкiJ) Цеи'Тру nерсnектющик СОL1і
nльних досл:іджен:ь у створепій СІсстемі отримали cnii\ 
nодальший розвиток ме:rодичн:і nіпходи моделі соц>· 
аЛЬВОІ'О /іюдЖЄТ}', отім jj МОЖЛІІ'ВОСТЇ ЩОДО MOIOTOj>JfИ
<y, nporu03y8<U!JiЯ та моделювання nоказників сфери 
соціальпоrо захисту стали значно wuр11шми n1 J'Іро

rресивиіwttмІ1. Розроблено методич:ні рекомещаuіJ 
ЩО}!О ЇЇ ВU'І<ОJ>>ІСТ:UШЯ З МЄ'І'ОЮ ПОЛЄПІІЄНІІЯ 11TrPOD3,!1· 
жеІОІЯ 1.1 уарав.;dнську rтрактику'. 

Розроблена иа високому тех.ttічкому рінні 
Комплекска система ма.; С1'Р)'К'<уру, аиалОІ·ічну до 

тієї, що nІfкористовується в багатьох !\Раїнах Євроrrи. 
Вона дозвомє ефеr<тивио проводити •<інросІімуто
nанrf.Я FІадіональних: rиструмектіu 11одаткіВ'та а:ин;нtт. 

здj ~cmoвarn аналіз чуттtзості ~.,щіащших і идикато

різ. а також сщінювати змі1111 у політІЩі. Ці.rdсність 

иішtоду до шtануваиНJІ в Комме~а:нlІ! сuстемі забез· 
neqyrncя. з одного боку, ;w рах.унок передба•rещt.ч 
майбуткіх видатків та иео6хід1шх ресурсіІІ систе.м11 
соціальн.оrо захисту на макрорінні із вра.хуоанnям 
ei<OHOMJ'fHИX Та ДеІоІОтрафіЧfІШ( '!.>ПІНИ КіВ, а 3 іНІІJОІ'О, 
за рахунок моделювання nодатків та вкnлат на мuфо
ріsн! дJІя здіІkиення оцінюІ вмиву заходів соцівль
ної ПМІТІІКІІ иа доходи домогосподарств. 

Lнформаuій.не забезПЕNенн~ Комлдекскої системи 
формуєrься. на основі даtшх, одержуваних з усіх 

достуnних СТ31'ІІС'\'Ичних та адмініС'rративних JІЖе
рел, даних п.ервІ<кких вибіркових обстежень nомаш
ніх госnодарстн та дан.их реестрів. 

Ком11леІ<Gна снс-rема розроблена з В>ІКОрІ<СТаJіНям 
с.уч:асних rІровідии.х комп'ютерних тех.н:dпо'гій. яJ<і 
забе:шечуtОть іі динамічмість, rнучJсість, щ-вкдкіс.ть -ra 
n:рост·оту у б.ИКОристанні. Осно.еttою платформою 

мя. ро601'н з системою слугують такJ сmщіальиі rrpo
rpaмнi засоби, як Microsoft SQL Server 2008 та 
САМ~, Іtкі озаємодіють з середовищем Business 
lnteHigcnce Devєlqpmen~ Studio, нри.зШІ'<ЄЮІ:М д..11/ 
уні:версальноrо npoc-ropo11oro модел10ЩІЮІJІ, а також 

M\crosol\. л,c~ess та MicrosoftExool, m<i маЮ'Ть широке 
застосуваІUІЯ та включені до с1·аидартноrо natte1)' 
ро6О<ІОГО nротрамНОГО забезnеЧЄІf,ІUІ. 1i!.!<flOЛ0rUt 
B>Jsirics.~ '1ntclligeoce буда створеІІа дlІЯ ВІ!рtшепия 
інформаці.й!tих nотре6 бізнесу та n:риватншс. під· 
прщмс'\'В і нині успішно ~и.осористо~уєrься" багатьох 
6ізнес-орrаtтізаціях. Втім, nракти:J<а підтnердЖ)'С, що 
вон.а може також застосовуватися і мя nіztтримки 
L1pOЦCGY ПрІІЙІ!ЯТТЯ ріШЄІ{Ь дерЖа8ІШМІІ орrаиами. 
У загальному ВІШІЯдІ КоиІ1Лексна с>tстема моні· 

торщц·у та прогнозування соціальних виnлат сктща

Є'ТЬІ:Я з трьок комnонентів, які стосуються стоорен ня 

бази даних. здійскеrшя модетованнл і rrроnюзуван· 
ШІ та формуваJІн:я звІтності (рве. 1 ). 

Компонент •База даних• сформовано шднхом 
збору та о6робкм вхідних данm< із різнQрідни>< аже
рел, nі,пміtши."< за. формою nредставлення т.~ струк

турtюю побудовою, їх ін'І'Єтрації (uІ<лучсюtя, перє

творенюt ізавантаженkя) та nереміщеамра єп.иноrо 
сховища .цаЮU< за доnомогою .сервісу інтеt'Раиіі 
даних• (SSIS) техн.моrії Business !Dtelligence. 

Зве11ене схов'Ище даних nризначене длJІ зберіган
ня: з~х д:аиюс. nрнnедєкнх до ма.кси~ал:ьноrо р'nня !х 

де:Іаrрег!щії (nодрібнення) з r.~етою їх пода.Jrьшого 
ВИКОрИСТаJШЯ ,ІІЛJІ аналізу Т3 nporиoзysa!f\{Я. 
ПерЄІІаrами с.ковищадани:х, СТІІОренаІ'О в ссредавищі 
Bнsiness !ntelligence, nоріоняnо з іПШІ(}tИ електрон· 
ІІИМИ базамн ,ааннх є можпивlсть шв>ІДкоrо отриман· 

ня nотрібної користувачам інформації з мінімальни
ми витратами •racy на навчаинв роботІ< з FІИМ, а таі<ож 
охорона даних за рахунок обмежсинв доступу до 

інформації сторон:иіх осіб. Організація схонttШ" 
даяих здідснена. віztсrовідио до виміриого ni;txoдy, що 
базує'!'ься и.а Ідентифі:кації nоказtппс:іu иа осиоuі 
системи їхніх впмірів. Система вимірів ВПRОІ;>І<Стову
еться в баз:.х да.нюс. що містять ЗІ:Т'ІЧІ!)' !<і.лмасть де:J<І· 
греrоuаІІІtк та закодованих nоказпиків. Сукупність 

вимірів показnика фжrоrшо уоооблюють йоrо сут
ffЇСJ-Іе значею-tЯ. 

Сформоване сховище даних с~<.~~адається з ІІабору 
таблиuь даних. серед я.ки:х є основні (фактичю) 1аб
лІ.щі, що містять загальний масив іtіфор .. ації. та 
доrtо~dжні. що містять інтерпреr.шію коІІУваІІІUі різ· 
них ТШ1і1:1 вимірів, '-tіж н.ки:ми В11ЗІ-Ізчеиі та закріnлені 
взає,юзв'Іt:ІкІf. TaJ<J! йоrо nобудова не заважає управ
лІнн'К) і11шим11 іхформацій.ІІН>UІ системами, не nотре· 

буєЩб.ІІ:юванІ:ІJІ іІіфОрмаціІ про бюJІЖет та соціальні 
ракунки. проте дозволяє накопичупати дані, иеобюд· 

' Ком.мекс:нu систе.~а чоніторІtІІrу та прогнозуf!.QRКЯ соuіа1Іьннх ВИJ1,.ІШ:r: Методичні, рсtrом.енваuіі І За aar. ~д. Н. Il 'Ьара.ІІоооі, 
3. в. Медвідь І Цetnp nсрсrІсктиврnх couiQ.tt(I;НJt.'( ;:осді.джеt~ь Мїністерс'Г8<1 ІТраці ть соці.альноі nодітики Украіик та НАН України. - К. : 
Дух і Ліп:ратура, 20 І О. - 192 с. 
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БАЗАДАНИХ 
МОДЕЛЮВАННЯ 

ТА ІІРОГПОЗУВАННЯ 

УКРА~ дСПЕКТИ ПPALU N!S. ~01~ 

ФОРМУВМШЯ. 

'ЗВ11'1В 

Рис. 1. Орzані.1аЦійно·функціональна структура КОNlІJІЄІи;;ної систе.ми моніторин~у та 
прогнозуtІанНR.·соціа.л:ьних виплат 

ні JtiiJI роботи з Комплексною системою Ііа всіх 

подальших етапах'. Окрім того, існує можnивість роз· 
nrиpeюut існуючого сховища даних до серацовища, 

яке містп}!Q 6 всю ЕШІйну інформаnію ~е ,:ткше rчю 
еоцїальІjіІіі сектор, але~ npo інші сфери, зокрема, ttpo 
економічну, бюджеrну . .цемоrраф\чиу. таюr"' <rиrюм 
забезnечивши lloro пооку відnо"ід11ість ви.могам 
фахіиuІв, ща nриймають уnравліІtськї ріuІенкя. 

Перетворення іифор,маuіі, Іl<lкоnичекої базою 
даИJ<х, в реалістичні проrnозк п ЖИТТЄЗJlатиі серед· 
кьо- та довгострокові сценарії в сфері соціальної 
політики здійснюється в межах СТJ!ореноі 
Комплексної с~стеми за ·допомогою такої U склало .. 
вої, >ІІ< к<;>мnонект •Моделюоаішя ;а прqrнозуJоанкя•. 

Він вrv-почзt:: 1) універсальну модель вимірів (U DM), 
яка об'єдкує у собі згруnовані за різним:и напрямка
МІt ОLЛР·куби даних.. створені 3а доnомогою 
сСервісу аналізу даtrих• (SSAS) тсnrолоrії Buslness 
InteШgence: 2) матрицю еоuіальиих рахущсіІS (SЛМ), 
с-rворену зі сховища пиих за допомогою ОLЛР->.')'ба 
і предСТдВ.Іtену ІJ аналіти'<trjй формі у вигляді :табЛІІuі 
Microsoft ЕхсеІ; 3) моделЬ' соuіальиоІ еконQмікк 
Укрзї>m сподатюt·вИда11<Иt (MUSE), ]Юзроблену на 
ба.1І nporpJL'-fИoro забезn~чеІUUІ GAMS, 

Використаf!Ня цьоrо комnоtrеиту- иадає можли· 

вість srrбopy та створеtІRЯ зі сфор-мованого сховища 
даии'Х різномапітЮІХ баз даІf>ІХ, "JгруnоваюІх у в !дnа-

відні ОLАР·ку6и зrідно nотре6 користувача. OLAP
uетеХІІолоrія ШJІИДJ<ОГО збору·<rааналізу іІІформапії у 
різних зрізах. яка днст.uшіJ!но 3ДіІІскює кавітацію в 
~аборі ді!ІІих у заданій сфері за доnомогою викори
m·анкя баrаrомірних структур- кубів. Використання 
ОLАР-кубів надає КомолексніJІ системі уні!WJьнос-rі 
та с::творює кизку nереваг д-111 корІ!стувача, серед 

яких; 

- мож.пивіСТ/> оперувати величези:нмн масквами 
даІUІх та здНkнюІІатк маІ<симально оnеративний та 
ШВИ/ІКИЙ іх мокіторниr; 

- моЖJІИвість :шіfrснення бага-.:оваріантного анаді
зу за окремими заходами пеза.."іежно від кільІСості та 
комбі1'Іації обраиих nоказників та вимірів (ІіЗ!tрИІ<· 
лад, можна а><конати дєтальІl.ИЙ аІtалі3 DІПСористан:ня 
фінансо.вкх ресурсів на виплату ot<peмoro виду допо

моги, побудувавшu куб, в ЯКОМ)' nоr<азник.ами будуть 
кількість оимат, nлановий обсяг фінансування 111 
фак-rичннй обсяr nерерахованих коwтів, а зимірам:и 
- форма звітності, регіон, ВІrrрати та рік); 

- можливість обчиСJіеная на оенові ОLАР-кубів 
додатковftх аІ(а...Птични:х та trрОгнооиих показю!.кі!r. 

- можливіtrrь ФоІ>музан"ІU! звітів на основі С'!'аоре

tІИ.Х ОІ.А_Р-кубів бе:щосередИьо у середовкщі 
Bt~siness lnte!figence вІдnовіді!:о до обра11их в·ю<.іріu; 

- можливіс1·ь nобудови ОLЛР-J<убів окремо ІVІЯ 
макр<>- та м:ікроріоня досліджеffНЯ; 

'Фі.ліn Ж.іLК·Марк. Піzщнrшса розроб((К серед_1tьострокоtЮі ctpaтen1 Jt..'IJii щміnшешІJІ СНС'J'е.МИ СОІtімwшх U11n.1aт: Заіт про іНІХОh-.:ІffНЯ 
~мання.. - Киіn - 2010-- 11-27 тразнк. 
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- !><ожлн.вість у разі uідсутпості прямоrо достуnу 

до Комnлексної скстем.и оnсржаиня слсктроююю 

nоштою офф·ла.Jtвових ОLАР·кубів. то6то вшtуче• 
них зі сховкwа да.tІИК, що містяn всю необхідrу 

інформацію; 

- мож.тшісn легкого отримання обраної інфор
мації зі сховища даних. іі збережеІ{.КЯ е іиnrих елек

тронних форМІІ<dХ •ш роздрукування. 
Заrалом в Ко>tплексвііt системі всю інформацію, 

що міститься у сховищі даних, згруnовано в ОLАР

куби зn нас'І'ушІ.Н•пr ttanp~rмaщr: •Н3селеrпrя•, 
оБІОЩІ<ЄТ•, .Соuіальне страхування•, •Чорнобильські 
виwrат.и•. •Соціальна допомога малозабезпеченим 
сім'ям•, •Пільги•, сСоціальн:і допомоги•. •допомога 
інвалідам. з дитинства та дітям-інвалідам•. •домо· 
господарства•. сНаціонат.ві рахунки•. •Сховище 
даних матриці SAM• та сСховище даних моделі 
мusв •. 

У ~о~.атркці соціа.tLЬRКХ рахунків (Soc.ia.l Accounting 
Matrix- SAM) аrрегуютІ><:я, а також ІІріtmоважують
ся ·ra збалансовуtІ!!ОСЯ всі аокааинки, що міс·гяться у 
сховищі щшах, :1аджере.памн фіцаr<совнх Іі:\lDІ.Оджен,ь 
та напрямамк їх викоркс:таtІЮІ. Зі статисrИ'tноjі·очхи 
зору матрИІІЯ nooдttyє в собі дані: t) зведею<Х иаLІіо· 
~tальиих рахунків - товарів та ПOGJJYТ, виробшщrnа, 
уt•оорекия доходів, викори:стІUШЯ доходів та оn~р;щій 

з юшіта.,о~о~; 2) рахунків доходів та витрат еконо>tіч· 
них аrевrів (сеісrорів): 3) фінансового paxymcy 
(балаJІсу фінансових ак.тиnів і nасипіn сехтора фі иан
сових установ, передусім банківської снС'rем~. та сек
тору •решта світу• ). 

Розробка та.коі ін-rєrрованої матрІЩJ дозволила 
відобразити в КоШІЛексн!й системі у розгориутому 
ексляді процес обіrу фwансових J<Оштів- nерехід від 
первинних дох.одів еконQміЧJІИХ аrентів, отрщ.1а.лv.х 
від участі у процесі виробющтва, до їх кіпцсвоt-о 
.в нкориставня на сnо:>кива~tня тз. иаrромадженпя. як в 

ділому 8 еко~rоміаі, так і 8 розрізі секторів. У кІице· 
во>~у ваrпяді маtркця соціальних рахунків предс'І'ЗJ!

ляє .собою Інтеrров&Іtу та rrонсаліJІовану ЮІад.;жгиу 
таблицю. в якій сума рядків nовинна дорівнювати 
сумі сfоnпців. У fJJIД!<J!x предстамені витрати, а у 
стовпцях - доходи. ffpи ц~ому. cy:кyrnra економіка 
рО$rл<!д3еться як СІ<JІ3Диа система uзаємозалежних 

олераціІі: якщо одні економічні аrенти витра•tаЮть 

певкі фінансові котти, то інщі іх, отрюtують. ;:tQбто, 

всі іІІстятуційні агенти розrля.цатоться одночасно як 
оокуrщ!, так і nродавці, а одна І! та, сама сумз. к<,>штів 

- одночасно є я:к витраТами, так і доходами. 

У С'І'])ук-rурі матриці соціальнщl рахунків, розроб· 
лен ої д,.tІЯ Укра1ни-в межах Комплексноі системи\ sci 
грошові nотоки нідпоіІідно до об'єктів їх ffадходжеіі· 
ня та сnрямуsанм зrруrювані у настуttнІблоки: фак
,·ор" ошробниц·rва (rrраЦІІ, к<нrі·rал); економіЧІІІ 

УОА\НА. АСlІЕІФІ nРАЦІ>о5, 2Q12 

суб'єкти (населення, підпраємства. державо, реш'tа 

світу): ttжерела фі ІІаисування (nря:мі nодаткп, непря
мі nonrки. система соці'альноrо страхуваІ<ня); галузі 

та сектори (сільське rосподарство, nромисловість. 
nриватний сектор, держаанн й сектор); а таІ<ож вио

J..'Ремлено блок накоm<чення. 
Показники матриці соціальних рахунків ВІf~ОрИ· 

стовуються пря роботі із скмутщійною моделлю 
соціальної е.Rоно.міки України. •nодатки .. sидатки"+ 
(Modeling UkraineSociol Єconomy- MUSE), інтеІ-ро
DD.ІІОЇ до Комnлекспаї c>Іcrcмtr. Ци модель L1pІ13tto•te

нa для вихонщmя скму,'ІЯцій~ прогнозких розра
хунків з метою оціики впливу змін у содіадьному 
секторі та nодатковому навантаженні rta доходи насе
-~ення (у розрізі О!СрЄ.\\!ІХ груn населеюtя). оцікки 
вмкву рішень у сфері соr~lазтьної rюлітики на змек· 
mwня бідності серед домогосnодарств, а також ІІадає 
можливість виконати j1rшi симуляційн:і ексnеримР.н
т~. що викорІ<СтРвуватимуть ях п'одаткові, так і соцІ

аЛьні індикатори як на м:ікро·, так і на м~крорівні. 
Концептуальні засади розробки >Іоде.'Іі MUSE 

rруІІТ}'19ТЬСЯ И3 МЄТОДНЧЮІХ цідко.цах nобудОВИ.СИJ.Іу
JtЙціЙ.Ни:х моделей сnодаrки-аидатхиt-, що викори
стовуЮ'І·ься в nровідюІХ євроnейських краіІ!ах, а 

та·кож н,а взаємозв1ЯЗКВ.Х та взасмозале.жио·стях 
r10кааників матриці соu.іальІUІХ рахунків. У іі струк
турі · виокремлюються: ЗІ'е\ІТИ р~Піk-у та тр:шсферти 

11іж trю,ои відІІовідно до структури матриці SAM. 
Зокрема ~ якості економі'lКИХ агентів. що беруть 
участь у nерерозnодІлі фіиансовrrх кourriв. в модеді 

виокремлеиі: nеJІСіонери, зaйJurri, бєзробіmІ, еконо

мічно неактивні особи працездатного віку, СТj•деН'!'и, 
ді-rи, nідnрІІемС:т:ва, держава, соціальні фоюн• та 
решта світу. Мааіnудюван:ня змілою трансфертів між 
RПМИ СfСЛЗЩІЄ ОСНО~)' С>UrуJІЯUЇЙНнХ рооракуюсі.в 8 
модєnі та дозnо.ляє формувати сце)Іаріі :.<ах одів соц<

а..'lьної nол.ітJtКИ. Модель .nозвОJt.Яє здійснювати симу· 
лкціі я:к зв сукуцюruи о6сяІ".t.\11< ·rражфертіп, так і за 
ок~<ими виnамн, до яких відн~еио: державні доnо· 

мопІ на освіту. державні сімейкJ допомогІІ, державкі 

доnомога малозабєзпечєнкм, вилдати по соціально

му страхуватm ва виnалок тимчасоної .-rрати rt9a
цe:щarnocтi, пеІІсіі!ні виn:ла:rи, ВШІJІаТИ за соu\мьRRм 

страхуванням на випадок 6езро6іТІ'я. 

МетодологІя побудови моделі MUSE базуt.-гься яа 
положен.нgх ксі!исіанської макроєкtшомічної теорії з 
орієнтуванням н~ такі соціально·економічн:і сектори. 
Ак; сі.rt ЬGьке rocnonapcтвo, nро .. исло.uість. nриоатн...-й 
сектор, державниІ< rектор охороии здоров'я, держав
ний сектор освіти, інші дер.жщJні сектори. Усі nоказ· 

НИІ\ОИ моделі о6'єдкані ~ окремі блоки (виробЮІчиJ!. 
сnожиеанкя. доходів. податкових надХоджень, coni· 
альних вкесків, coцiaл~trnx траксфертів, витрат, ін.ве

с·гиuій. заощаджекь і фінансуванnя) та взаємо· 

~ Філіn Жан·Марх. Ш.nтрм:мка рооробки CtpeliНЬOt'tJXЖoвoi стр:пеrії .a..u nміnwени- сисmм:и оопіt..л:ьних aкn.-;ar. Звіт npo -амкnttаЮ:ІА 
ЗJІ1ЩККЯ.- КИїв. - 2GIG, - 11-27 траВІІЯ -
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пов'язаиі між собою визначе•rими фушщіональиимІt 
залеж1юстями, вираженими у вІшtяді динамічних 

рЇD!1ЯJ1Ь. 

Таким чином, модель ~lJSE дозволяє розробляти 
симумаНіні сценарії роовитку системи соціальн:их 
uІmдат залежrю від зміни nараметрів трансфертів (у 
вІfrляді доходів ч11 видатків) д.-'ut різшІ.Х СКІ!адоsих 

модмі (дср:кав•юго бюджету, систещ• соціалького 
страхува.tІШІ , оодатковоrо навЗJtтажеющ бюджетів 
домаrосnодарств, демоrрафjч.ких та екоиоміч.н'их 

чишшків). Це дозвомє розшкрити моЖ.ІfІ<!ІОсті 
Mlнkтepcrna соц\Адьної 11олітикк :Українн у розробці 
за.ходіо СОlr,іадьної n01tітики та, зокрема, у від.rрацю
~аm-І·і спенаріів модернізацП системи соціа.п.ьних 

виnлат, .якj б забезn~Іоm, з op;~oro боку, Д()Cj(rueнttк 
rтpиuшrny ал:ресиості соціальІ15tХ доnомог, а з і.ншоrо, 
- оптюшsацію та ефективне використаlfіfя: наяопих 
бюджетних ресурсів. 

Ko•moнerгr. •Формув<І.ІШЯ звlтності• є тре·rім ком
nомєктО)1 Комплсксноj сис'rеМи, який розроблено за 
доnомогою Серпісу формування звітностІ (SSRS) в 
середовищі Business lntelligence. Робота з ним nєр€д
бачає використання резу.ІtІІГа·rів nonepeдІU>o узr'Одже
НJІХ та .на.паштованих t<о~шоnентів •Ба.за даннх• і 
•Мо.делюва.tіНя та nрогнозування•. Він вю;ючас в 
себе локальні О LАР-куби та офф·лаftІІові блокu, за 
допомогою яких результати сформоеаttкх звітів 

можна nредставляти у таких формах: 
-статичній, коJІи звітrіа і6формація формуєrьсябеа

посередньо сnе(оалістам:и, >ОО здійсІtЮJОТЬ о&:луrову
вання Комш=ної системи, та нацсилзєrься іі за.\\Оnнн
Ю!М у ш•перовому вигЛЯді •rи в елекrрош10му форматі; 

- дuнаміч:иіЇf, КОJІИ ·з вітІІа інформація а>tіщується 

у створені локальні ОLАР-"-убн. заnисані на едек
трошrі NOcii і кформанії або шщiCJtani кориС'І)'вачам 
Ko:>.mлer<cІtoi cнcтet>.fl:'l електронцою Іtошrою. '"" 

Дипамічlfі :оеіт" '1Іа оснооі OLAP-r--y6iв моЖуть 
бynr створені як безnосередкьо в середоащці Bцs'lмss 
lr1teJiigence, 1'31< і за доnомоrою сrtеціа.пьно на..~ашrо
вашrх зщеки:х. та6rошь Мicrosoft ЕхсеІ. Іх застосу
ваккя Jtaдac користувачам свободу о11бору у відhо· 
відних вкміра.х та ПОЮ!.'JНІП<Ю< np11· 3діJ\сне1111і аналізу 
та створює мож;Jивlсть виІСонаш•я самостіііних роз· 
paxyiO<lB ДО,Ца1'1<0ВИХ ПО.КЗ.ЗІ<І<ків. 

3 метою nрактичної апРобаuіі КоМJU[ексн:оі сист~ 
МJf та предСТ<Іед"ЮUІ можли11остеІі і'і шшористалня 
при здійсненні моніrорюuу автора."" викоІІАНо ана
ліз остаи.н.іх змt.n у системі ооцісшь.tшх виnл-ат, зокре
ма, за такими іх видаии, як доnомоrа ММ9За.6езпеч.е-
НИ"М сім'ям rn доnомога сtм'пм: з дітьми. Дл.я цьоrо 
було нм.аштооа.но окремі дИJІамLч:н.і електро11.Ні зв.ітІtt 
інформ;щіlіну базу яких C1'at!OnJIЯ1'ь дані форм!! N21-
д СД <Звіт npO НадаШІЯ державної соціальноЇ ДО ПО
МОn< малозабезnечеки.м сім'ям• та форми N~2 •Звіт 
про державну доnомогу сім'"м з дітьми>. У створених 
диrtамічних звітах nередбачено моЖJШВіс<ь швидкого 

8 

достуау та nерегляду іиформаuії за ttаступюuш 
показииками: 'П!ССJІЬНЇСіЬ одержу-вач:ів nonoмor, 
~е~~дн! ~щмір~< допомог, а таІWж обсяги Іх фіиаису
ваuня. За окрем:шш внда111и доnомоr автомапNНО 
налаштовакі акаліти'Іні д•L<rамічні табтші та діагра
ми, які можуть швидко та легхо ~мінюваrnсь за.'tежио 

nід- nотреб корисtуВача та, oбparmx аараме7рів зв~е
но1 дюrш.tічної таблиuі 

Сформована зведена таблиця, ЯЮІ вміщує дан і 
щодо кіл:ькості сімей, яким було nризІtачеко держав
ні соціаль,.sі доnомоги ).fЗJtозабеапеч.еним сім'ям та 
сім'я-м 3 діт~мн, с.відчи-.f'ь про _rrponrneжнi тенденцU в 

їх динаміці nро'rятом 2006-2010 рр. ((аб11. І). 
Чнс.ельиіс-rь сімей-одерж-увачів допомоnt мал:оза

бсзнечеи_нм сім-'н.м змеttШИЛась із 775,1 тис. сі.мей у 
2006 р. до 253,4. тис. сімеІ< у 2010 р .. тобто tta 67,3%. 
НаJ\бідьшою )fЇрою за цей період скоротилась чисель
ніС'J·ь сіАt.ей-одержу·оач.і.в, що СклііЩ110Ться ::s З осіб - на 

80%. а найменшосо скорочення 3a3ttaлa категорія 
с.L\Іе>t·QДержувачів, що сктщ;uот~ся з 5 і більше осіб -
tra 34,8%. l[e спркчикило ві.ю1оuішtі з>Шш у структурt 
сімей·одержувачіе за іх складом, які свідчать про 
носилеІU:tЯ адресtІОСТі rхри nрнзначє.ню доnамоrн 

малозабезnеченtщ сім'ям. Якщо у 2006-2007 рр. nоnа
могу лереоажtю одержували. сім'ї, що СІ<ІJалаються з 2-ох 

осіб, то, ІІО'СІШаючи з 2008 р., nереважну частину 
допомоги о-тримувалм cL.,.'i з 5-ти та більше осіб. 

На пpornвary доnомо~і малозабезпеченим сім'ям 
загаJІЬна кількість одержувачів державкої coJ.tiaл:ьJtoi 
дortoмoru сім'ІІМ з діт•мн Jтротяrом 2006- 2010 рр. 
зросла більш ніж вдвічі. Зростання відбулось маііже 
33 UCiMa U ВИдами, Окрім дОtІОмОУ'Іt ОllИftОКИМ мате
рям, ЧИCCJtЬJtiCTb Я!СИ.Х СІ<Ор<У!ІЦ!ЗСЬ Ra 6,3%. 
Наіі.6ідьщоЮ мірою зросла кількість сімей, я.ким ори
значека доnомогу на дітей до досяmешtя юtмІІ 3-piч
tiqro иІt<у (аа 304,8%}, що nов'язані з nідешnенням 
народжуваності протяrом досліджуваного періоду. 
Саме цей вид доnомоrи є найбільш: nош:ирек.ц-1 у 
структурі чисельuості одержувачіл. 

~{ожли:восrі Комnлекс-ної системи дозволяють 
леrко побудувати будь-які аналітичnідІШ<ІJ>tічІlі звіт11 
оідаовідt~о і\О зада"'<Х параметрів. Так, ка основі оне
еекої до бази даних івформаnіІ було автоматично 
nобудовано графічний звіт щодо середніх poз>ripin 
дер)І'.авtпІХ соціальних доnомог малозабезnеченим 
сім'ям: La cit.,<'ю.t: з дітьми, дані я-коrо відображають іх 
11остуrtове зростання прот"гом 2006-2010 рр. 
(p•tc. 3). Найбільшою мtрою зроетu середній роомір 
доnомоги ма.,-lозабезпе!{еJlИМ сім-'ям - ~іайже -в 
7,4 рази. в результаті чоrо у 2010 р. в розрахун"'У на 
одну сім'ю-одержувача за wіся.ць було виnлачено 

767,8 rp". Серед допом.оr сім'ям з дітьми найбільше 
зростання за вказаккй період в~ось у середніх 
розмірах допомоги по опіці та пімуванкю. Якwо у 

2006 р. кожен одержувач дonoJ.Іo!'l< no оnіці та nіклу
о<UІню отрІtмував у сереІ!flьому 4.11,27 грн., то у 
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Тоб,ІUr(я 1 

Кіль.кість сіN.е.й .. оіJержуваttів державних С()Ціальtш.х допо.чоz ма-rrоза6езпечени.м Ci.'f 'нм 
та сім'я." з дітьми в Україні у 200б-2010 рр., одиющь 

2006 2007 2008 2009 2010 
Приріст 

2010/2006 % 
Доnомога 

775 096 590497 459 796 382 108 253 388 -67.3 
малозабезлсчсннм сім'ям 
ут. ч. )8 їх "І(ІІадом: 

1 І особu 31 479 29 138 26668 19830 ІЗ 587 -56,8 
12 осіб 2-tб 032 158 752 1 104<Ю 91905 52 203 -75.8 
33 осіб 181 557 130 598 96 155 б5 :во -:36251 -81).0 
з 4 осіб 191240 142 077 107 975 80213 50 371 -73,7 
з 5 та більше осіб 154 788 129 9)2 118 558 124 830 100 976 -34 8 

Дonoмorn сім'•м з дітьми 830 736 І 349 365 l 147 151 1379 953 1784 110 114,8 
ут. ч. за воща."" доnомог: 

до дОСЯЛJення З-річного 
295498 827 584 571 999 794 880 І 196262 304,8 

віку 

ОднІ!ОКИМ матсрJІМ 251 945 227 854 206 578 241 367 236 069 -6,3 
rю DWтrності та nологах 227 356 237 555 261 058 259 107 261448 15 о 
110 оnіці та ІІЇІ(.,'JУІJ&ІІ.ЮО 55 937 56 372 107516 84 599 90331 61 5 

Джерело: база л.a.rmx КомшrеІЦ:ІtоЇ СИС.'N:МИ моніторнкrу -rц.. nроt•ноз:умння СQціальщrХ 6fІПJІ'аТ 

2010 р. ця сума nжє сrанови.,а 1308.63 rри., то6то 
збільшилась більш fІіж у 3 paзtL 

Ссрrщві розміри майбільш nоmирє•rого вину соці
альних доnомог серед його одержува•rів - дonoмon·r 
на дітей ло дос~rненНА ними 3-річ><оrо аіху - Jюч. і 
зросли маІіже вдві<rі протягом досліджуіt;uюm rтеріо 

ду, nроте все ще залишаються н:tдто нмзькими 

(257,53 rрв. у 2010 р .. або 30% nрожиткового мініму
му.ддя д;ітсЯ до 6 роІdв) та нсспроможш<>п< ивдати 

, Н8JІ'Р.ЖН)' rtідтриМl(}' ТММ"Ч..а.СQRО no..'=tf5a.влe.ltИM МОЖЛ1f-

'"" 
" .. І ,.,., 

'"' . 
'"' 
'"" j· 

вості nрацювати батькам. А.н:алоrіЧІІО10 є снтуашя і з 
доnомоrою ошшоЮІМ матерям. 

Дані сформоваиоrо динамічного rpaфiчr10ro зв•ту 
за показником обсяr1в фіиансуnания державних сош
аJІЬюtх доnомоt· малозабе3ІІеченим сі••'ям та сІм'я» з 
дітьми нілображ.tІО'ТЬ їх різиоспрsrмоваиу зміку ПJЮ

тя:rом 2006- 2010 рр. (рис. З). Заmльний обсяr фшан· 
<:уuа:ння доnомоги мз.nО$абе<tпечеtІJ<М сім'ям nротя· 
rом 2006- 2010 рр. мав srестабільнута стрнб~nсолібиу 
дтІ'ШULЇJСу: ві,цбу-.nлось йоrо скороченм nорівняно з 

--

Рис. 2. Середні розміри державних соціальнІІХ допомоtмалозабєзпечєи:ІUІ сім 'JІ . .м 
та сім 'ЯJtІ з іfіт,..;си в Україиі у 200б-2010 рр., >рн. 
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Рис. З. Фінаисуваши їJгржаtІІІих соціальн.их їJопомо2 малозабезпеченш. cL'It 'ям та сім •ям з дітьми 
в Україиі у2006-2010 рр. ' 

nоnереднім роком у 2007 та 2009 рр. та, навпаки.. зpo
CT!Uf!U1 у 2008 та 201 О рр. В цімму nротщ·(щ дослід
жув<Іноrо nерІоду обся:r фіuансуваккя цьоrо ви-ду 
соtdальної допомоги. скоротився: из 17,6% і СК2!3.В у 
201 О р. майже 8t3 МЛІ<. грн. Така тендІШuіR 
поясаюєтьСR ста6ільним скороченням кількості 
О'і.'ри.;мупачtв доnомоr та стрибкоnодrбки.м rrідвишен
ІіЯМ середНІХ ро~мірів ДОПО:,jОr. 

Обсяги фінансуванкя державних соціальних доnо
мог сім'ям з ІІітьми стабільно зростали у ві.аnові.пь ка 
uідвншеккя Я1< серед;кіх розмірів доnомо1·, так і роз· 

ширсння кола іх одержувачів, однак nponopцll лина
міки uих nоказників є непроіюрційною. Найбільше 
зростання обсяrів фіиаисуванкя відбулось на забезnе

чення виnлати найбільш nouшpe>щro виду доnомоr 
!10 !tОГ.11ЯдУ за ДИТИНОЮ ДО ДОСRDtення He>Q 3-рJЧ}!ОГО 

nit<y (бі.!tьш ніжу і разів). Натомі~т>, на виnлату дОІ10-
мо'ГИ no oniui та rrix.nyвaш< ю, серещrі розШрк яких 
зросли наі\більше. обсяrк фішшсуванпя з6ільШJІ)[І(СЬ 
менш нJж в 5 разів, Наймекше зрост-.mня оUсйrів 
фінансування в~дбулось Іtа з;;~безnечения о<tІtІtати 
доnомоги no ваrі·rності та nологах (на 108%). 

1аким •tииом. викорщ:;.шня -rехнології nобудови 
,nинамічвюс звітів на основІ Комnлексної систе.а• ЛІУЗ· 
волюrо здіfu:нити nорівня:льний аналіз державнИх 
соціальПІІХ допсшоr ма,,озабезпеченим сім'ямтn сім'ям 

з д1тьми. а також виявити nев.кі взаємозв'язfСИ а лина
міці юлькості сімей-одержувачів, середиLх розміріо та 
заr..,1ьнюtобстів фінаисуІWІня. я:кі спрямовуюt"І>СЯ на 
tнfn.aaтy цих вІ1Дів cottia.JJ-ь.Jo[І-t:x допомог. Нас.туnии:м ета
nом роботи з досл1джува.кими вида.\Gr соціальними 
дономо1-ами має С't!ІТИ оцінювання ефектюІRос:1·і запро· 
ООЛ)!<еких змін u орrанізаuііfнснІ>інансооий мехАні:щ іх 
забезnе<Іення, розробка кориrувальннх заходів та 
nерсщбаченкя іх nотенційних наслідків за доrtомогою 
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ВНІФНаН1ІЯ стимуляuііІннх rtporнoзuиx розра..,;уюdв на 

о~ові модеJІі ооuіаJІЬноі економіКи України •по.nа:Ткн· 
вИШІТЮІ• crsopeнoi 1<омо.лексноі Сі\СТЄМИ. 

Висновюr. Ко)(J!Лексна система монітОJШІІТУ 'r3 
проrnозувающ соціаJІЬких ІJИПІІ1!Т є сучасною іннова
ційноІО управ.діиською соuіальною теJПіолоrіею, ЯЮІ 

віпоовідає ~сім сучасf!ІСМ вямоrам. та критеріям опти· 
1trізації. Ії вккорІtст.шн.а ор!'іІІІі.Ми дep'!>a!!I\Qto у nрав· 
11ЇНІU1 в rtpoцccl розробкк. та вnровалжекtІЯ заході.о 
соціаль110і, фінансової та екскомічної аолітики доз· 
вОJtЯє оператквно їх оuіиювати. зокрема здіі!снювати: 

- ком1ТлексtІИЙ аналіз стаку сошалькоі сфери 
загадом та окрем:их ії частиtt, а також моніторкнr 

соціальних nроцесів; 
- аиаліз бюджетнн.х асиrнуuань на різноманіткі 

соulальиі вІШJІапt, niльnr та послуги. кідькості та 

контиІІгекту факrичи.ІО< і nотенцlііннх одержувачів 
виnла1·. rriльr та послу•~ середніх роз•tірів аНПJІа-r та 
заmл ьmrx обсяrів фіІтак сування; 

- upoc-ri t сК.ІІадкі nротозні та симу.ІІЯ1ІіііІІі розра· 
хунt<И та формування сценаріів ровентку у сфері 
соuіалькІ'tХ виrтат у коротко- та середньостроковій 
nерсnектиuі; 

- nідготовку сТа'DІ'ПtИХ чх ди:намічних ана.nітич
кихзвітів. 

Eфeктtrnrrtcть Комплексної системи виявляється. 

з одного боку, у і1 nростоті, зручності експлуатщії та 
оnеративиосrі, що забезnечує економію часу та 

фІІІаисовихвитрат, а з ilІworo,- у іі наді/іності, гнуч
кості та жиrrєздаrност1 в умовах мін.чивоrо зов

иішнього середовища. Підтриюса оnераuій.ноі сlrро
можності Ко.\П1Лексио1 спс:rеми доззо.nит11 покраurн
ти ефек·r;rвність соціальноі nолітикк. зокрема за 

1'ахунок оптимі3апії nараметрів сксrею< соці:шьиоrо 

захисту. 


