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З табл. 5 видно, що дуже мало компетенцій розвинено на найвищому рівні.
Розрив між необхідним і реальним рівнем компетенцій достатньо великий, що
свідчить про необхідність прийняття рішень щодо їх розвитку та визначення захо-
дів щодо підвищення компетентності економіста з праці.

Висновки. Компетентність — це певний набір компетенцій, які мають відповіда-
ти вище переліченим принципам. Використання моделі компетенцій дає можливість
вирішувати проблему дефіциту кваліфікованого персоналу, удосконалювати мотива-
ційні системи, зміцнювати свої лідерських позиції на ринку, розвивати організацію
загалом. Брак досвіду у молодих економістів з праці негативно позначається на якості
трудових процесів підприємства, що призводить до великих втрат часу. Для того,
щоб уникнути цих втрат, необхідно аналізувати документи, що регламентують діяль-
ність економіста з праці, а також проводити аналіз його компетенцій.
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Вступ. Провідну позицію у концепції соціальної держави займає функція
«згладжування» існуючої в суспільстві нерівності, координації діяльності членів
суспільства та «вирівнювання» їх позиції. На відміну від інших типів держав соці-
альна держава прагне до вирівнювання нерівності на основі зростання добробуту.
Оптимальна стратегія підйому добробуту населення забезпечується соціальним
ринковим господарством у поєднанні з розподілом добробуту самою державою.
Соціальна держава повинна постійно налагоджувати важко досяжний баланс між
свободою ринкової економіки та необхідністю впливати на розподільчі процеси з
метою досягнення соціальної справедливості та згладжування соціальної нерівно-
сті. Забезпечення соціально справедливого розподілу доходів — одне з централь-
них місць у діяльності сучасної держави [1].

Потужним інструментом перерозподілу доходів і способом реалізації перероз-
подільчої політики держави є соціальні трансферти, які є формою перерозподілу
на користь нужденних громадян частини мобілізованих у доходи державних гро-
шових коштів державного бюджету. Соціальні трансферти мають відігравати ва-
жливу роль у зниженні рівня бідності, а також сприяти зменшенню нерівності у
розподілі доходів, вони впливають на те, як сумарний дохід суспільства розподі-
ляється поміж його членами.

Результати дослідження. Методи трансфертної політики вельми різноманітні
та змінюються в широкому діапазоні залежно від політичних, культурних, істори-
чних та інших особливостей кожної конкретної держави. Внутрішня структура
соціальних трансфертів різниться залежно від особливостей тієї чи іншої моделі
соціальної політики та містить у собі три узагальнених елемента: соціальне стра-
хування; соціальну допомогу; дитячу допомогу [2].

У загальному вигляді всі соціальні трансферти можна поділити на грошові
виплати та соціальні трансферти в натуральному вигляді. Економічний словник
визначає натуральні трансферти як держану допомогу населенню, що надаєть-
ся у вигляді натуральних товарів і послуг. До таких трансфертів відносять у пе-
ршу чергу медичне обслуговування, освіту, безкоштовне харчування тощо. Гро-
шовим соціальним трансфертам (або ціновим субсидіям) є надання грошової
допомоги бідним або тим особам, для яких відсутність трансферту поглиблює
імовірність стати бідним.

У процесі реалізації перерозподільчої політики, а також при розробці систем со-
ціального забезпечення урядам країн необхідно обирати між грошовими та натура-
льним трансфертами. На результати цього вибору впливає низка міркувань еконо-
мічного, адміністративного та політичного характеру [10]. Аналіз переваг або
недоліків двох видів трансфертів (грошових або натуральних) дозволяє розробити
та обґрунтувати власне вибір форми трансферту, як з точки зору вигід і втрат для
суспільства, так і з точки зору зниження рівня нерівності в суспільстві.

Можливо виділити низку факторів, що впливають на вибір форми соціально-го
трансферту. У першу чергу слід відмітити, що вибір залежить від того, з чиєї точ-
ки зору розглядається проблема. Завдання надання соціального трансферту перед-
бачає існування, як мінімум, двох зацікавлених сторін: донору, кошти якого є
джерелом фінансування трансферту, і реціпієнта — отримувача трансферту. Від-
повідно рішення про форму надання трансферту може залежити як від співвідно-
шення інтересів сторін, так і від системи їх переваг. Отже аналіз переваг або не-
доліків двох видів трансфертів (грошових або натуральних) дозволяє розробити та
обґрунтувати власне вибір форми трансферту як з точки зору вигід і втрат для су-
спільства, так і з точки зору зниження рівня нерівності в суспільстві.

Проблема вибору між натуральними і грошовими соціальними трансфертами
досліджується економістами протягом останніх тридцяти років. Дослідження
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включають роботи таких авторів, як Бьюкенен (Buchanan, 1977), Брюс і Вальдман
(Bruce, Waldman, 1991), Блекорбі і Дональдсон (Blackorby, Donaldson, 1988) , Ма-
нро (Munro, 1992), Викари і Сандлер (Vicary, Sandler, 2002), Гаспарини і Пінто
(Gasparini, Pinto, 2006). Проблема соціальних трансфертів, як правило аналізуєть-
ся з позицій парето-оптимальності і можливості парето-поліпшень [3].

Відносна вагомість офіційних і приватних трансфертів, соціальної допомоги і
соціального страхування в різних країнах і в різних умовах неоднакова. Треба ви-
знати, що існують об’єктивні причини використання натуральних трансфертів у
країнах, що розвиваються. По-перше, в країнах, що розвиваються, держава має
менші ресурси. Витрати, що спрямовуються на всі суспільні блага (в тому числі
грошові трансферти) суттєво обмежені. По-друге, при здійсненні державних ви-
трат уряд у більшій мірі віддає пріоритети заходам, що усувають структурні пере-
пони, що стоять на шляху економічного зростання, у порівнянні з програмами, що
спрямовані на збільшення споживчого попиту або збільшенню доходів [12]. До
того ж структурні характеристики не дозволяють застосовувати програми соціа-
льного страхування, що передбачають грошові виплати [13]. Іншим фактором, що
сприяє використанню натуральних трансфертів є послаблення гарантій зайнятості,
підвищення макроекономічних ризиків, зростання нерівності, коливання валютно-
го курсу, до того ж у глобальних масштабах — усе це призводе то того, що зрос-
тає попит на соціальний захист з боку представників середнього класу [14—16].
Також схеми соціального забезпечення, що застосовуються в країнах з розвину-
тою ринковою економікою, для країни, що розвивається залишається занадто
складними і високо витратними.

У державах — членах організації економічного співробітництва та розвитку
(ОЭСР) грошові трансферти є основним типом захисту в рамках системи соціаль-
ного забезпечення і в системі державного перерозподілу представлені наступними
формами: соціальна допомога та соціальне страхування, що передбачають грошо-
ві виплати (в інтересах соціального забезпечення); трансферти, що пов’язані з за-
йнятістю, загальні, та ті, що здійснюються на основі оцінки потреби; обов’язкові
та добровільні грошові трансферти для боротьби з бідністю; програми грошових
та «квазі-грошових» соціальних виплат. У країнах, що розвиваються, існує відно-
сно небагато офіційних схем надання грошової допомоги, а ті, що надаються, за-
звичай охоплюють незначний відсоток населення. Грошові трансферти в основ-
ному присутні в обмежених програмах соціального страхування, що забезпечують
захист невеликому сегменту робочої сили. В деяких країнах, що розвиваються, іс-
нують програми грошових трансфертів, що передбачені для надання допомоги
тим домогосподарствам, що не охоплені системами соціального страхування. Во-
ни включають у себе соціальні пенсії, сімейні допомоги, допомогу інвалідам, си-
ротам, умовні допомоги, мінімальні пенсії і тимчасову допомогу безробітним.
Ставки податків різні в різних країнах, а це впливає на фактичні розміри грошової
допомоги, яку домогосподарства можуть використати для задовільнення свої
споживчих потреб [17]. Проте забезпечення довгострокової політичної підтримки
грошових трансфертів є непростим завданням.

Грошові та натуральні трансферти мають як свої переваги, так і недоліки. Ар-
гументи на користь надання трансфертів у грошовій формі надають експерти
Світового банку [5, 14—16]. Вони вважають, що з економічної точки зору грошові
трансферти більш переважні за натуральні, оскільки вони не мають безпосеред-
нього впливу на ринкові ціни. Так, грошові трансферти забезпечують суверенітет
вибору споживача внаслідок неоднородності споживчих переваг. Як результат
значних розходжень переваг та інтересів споживачів визначення набору благ для
споживання (наприклад пільгового), що задовольняє інтереси більшості, може бу-
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ти практично неможливим. У цьому випадку простіше надавати трансферт у гро-
шовій формі, що забезпечить реціпіенту право самостійно здійснити вибір. На-
дання трансферту у грошовій формі може бути спрямовано на компенсацію ви-
трат, потреби для отримання яких настали раніше та у випадку створення
відповідної адміністративної інституційної структури.

Проте грошові трансферти мають суттєві ризики макроекономічного управ-
ління. Так, нестабільні макроекономічні умови, такі як високі темпи інфляції, або
нестала бюджетно-фінансова система, можуть зробити виплати у грошовій формі
менш сталими та менш надійними у порівнянні з трансфертами у натуральній фо-
рмі. Грошові трансферти можуть обмежувати свободу управління бюджетом і
можуть провокувати «повзуче» зростання витрат [4]. На відміну від програм
натуральних субсидій, натуральних трансфертів — грошові трансферти не чуттєві
до змін щодо цін товарів і вартості життя. Це дозволяє захистити бюджет таких
програм від несподіваних змін, що провоковані інфляцією або коливанням товар-
них цін. У випадку натуральних трансфертів простіше прогнозувати бюджетні по-
треби. Деякі категорії грошових трансфертів часто обкладаються податком, а це,
згідно концепції Р.Мюсгрейва (R.Musgrave), призводе до проблеми «обертання»
бюджетних коштів [21].

У випадку грошових трансфертів суттєвим є ризик нестачі ресурсів для по-
криття нормативних зобов’язань. Програми грошових трансфертів зазвичай
оформлюються нормативними юридичними положеннями, і не торкаються струк-
тури річного бюджету. Для їх фінансування використовують окремі податки на
фонд оплати праці або інші цільові податки. Так, наприклад здатність державної
пенсійної системи та інших фондів соціального страхування покрити нормативні
потреби по здійсненню трансфертів, посилила занепокоєність відносно життєзда-
тності всієї системи соціального захисту. Ті програми соціальної допомоги і соці-
ального страхування, що знаходяться за межами державного бюджету, в меншій
ступені підпадають під контроль і щорічний перегляд, виходячи з пріоритетних
напрямків державних витрат, ніж статті витрат, що присутні в бюджеті. Не вклю-
чення управління грошовими трансфертами в процес річного бюджету, та їх част-
кове фінансування за рахунок цільових податків знижує їх бюджетну гнучкість у
короткостроковій перспективі.
На розмір грошового трансферту впливає індексація. Часто розмір грошового

трансферту індексується залежно від змін загального рівня цін, вартості життя або
розміру мінімальної заробітної плати. При цьому індексація автоматично переви-
щує фінансову вартість грошових виплат.
При погіршенні економічних умов за матеріальною допомогою звертається бі-

льше громадян. Це призводить до зростання витрат на утримання програм грошо-
вих трансфертів. Тривале збільшення вартості програм допомоги може призвести
до видавлювання інших важливих державних витрат, провокувати бюджетний
дефіцит і зростання податкового тягаря [18]. До того ж, програми грошових
трансфертів відрізняються за їх можливостями забезпечувати адресність. В
ефективних програмах соціальної допомоги, ті що відносяться до нижнього квін-
тилю доходів отримують від 50 до 80 % усіх грошових трансфертів. У менш ефек-
тивних програмах вони можуть отримувати до 10 % [10].

До ризиків грошової форми надання трансферту також можна віднести можли-
вість скорочення або приховування реального доходу з боку отримувача, з метою
підвищення величини трансферту, або використання грошового трансферту для
отримання благ, що не передбачені цим трансфертом (наприклад, придбання ал-
коголю, замість продуктів харчування, або дорослого одягу на гроші, що нада-
ються в якості дитячої допомоги). У такому випадку соціальні пільги в грошовій
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формі можуть стати об’єктом пошуку ренти. У разі заміни частини цільових
трансфертів єдиною допомогою з малозабезпеченості виникає принципова про-
блема — її нецільового використання. Така небезпека виникає при заміні житло-
вих субсидій, транспортних пільг, пільгового придбання ліків. Нецільове викорис-
тання загрожує зростанням збитків надавачів відповідних послуг. Принципово
така проблема може бути вирішена, однак найшвидше це буде пов’язане із збіль-
шенням адміністративно-управлінських витрат, що може зробити неефективним
таку заміну [6]. Тут слід додати, що найпростіші схеми грошових трансфертів пе-
редбачають суттєвий адміністративний тягар [19]. Система грошових трансфертів
потребує більш масштабної та розвинутої інституціональної структури, ніж
система натуральних трансфертів. Необхідність напрацювання критеріїв для учас-
ті в програмі, і виплати повинні спрямовуватися тільки тим громадянам, право на
участь, яких можна перевірити, і крім того, це право необхідно періодично під-
тверджувати [7].

Також у випадку трансферту натуральних пільг у грошові виплати відразу зро-
стає сума отриманих незаможними прошарками населення грошей, і вони вихо-
дять зі статистичної категорії «бідні», при цьому об’єм наданих їм послуг не збі-
льшується. Так, у ряді випадків те, що на перший погляд уявляється позитивним
трансфертом на користь бідних, при існуванні надзвичай регресивної системи
оподаткування може здійснювати негативний вплив на добробут. На думку експе-
ртів, податкові системи в країнах, що розвиваються, є більш регресивні у порів-
нянні з розвинутими. При високій регресивній податковій системі та низької адре-
сності трансфертів незабезпечені родини можуть віддавати в якості податку, що
необхідні для фінансування державних грошових трансфертів, більше ніж вони
фактично отримують у вигляді соціальних виплат [15].

Отже, при здійснені передачі трансферту держава повинна розраховувати на
досягнення певного позитивного соціального ефекту. Слід звернути увагу на те,
що більшість експертів Світового банку, що здійснюють порівняльний аналіз на-
туральних і грошових трансфертів, наполягають на перевагах трансфертів у гро-
шовій формі у порівняні з трансфертами у натуральній формі [4]. Однак треба
відмітити, що не всі трансферти ефективні у грошовій формі, у ряді випадків ці
переваги можуть бути не такими однозначними, і навіть навпаки менш ефектив-
ними. Дослідження, що були проведені в Росії унаслідок введення монетизації
пільг довели, що, якщо з точки зору економічної теорії грошові трансферти є
більш переважними, то для отримувача трансферту переважність форми трансфе-
рту неоднозначна та залежить від багатьох факторів [3].

Так, натуральні трансферти повніше задовольняють перевагу держави, з точки
зору контролю за напрямком витрат трансферту. Натуральні трансферти не
знецінюються та натуральна пільга не підлягає інфляції, вони більш чутливі до
змін щодо цін товарів і вартості життя.

До переваг натуральних трансфертів слід віднести також фактор неоднорі-
дності управлінських здібностей реципієнта внаслідок різних здібностей ре-
ципієнтів самостійно приймати компетентні рішення. Такі групи населення як
діти, наркомани, душевнохворі та інші групи, за різними причинами, можуть
вважатися недієздатними самостійно розпоряджуватися отриманими коштами.
Тобто, для прийняття вірного рішення стосовно більш ефективного шляху ви-
користання отриманого трансферту у грошовій формі, реципієнту може знадо-
битися більше часу та необхідної інформації для аналізу альтернатив. У ре-
зультаті витрати прийняття рішення можуть перебільшити вигоду від
грошового трансферту. Надання пільгових трансфертів у натуральній формі є
одним з можливих шляхів вирішення проблеми. Це стосується, наприклад на-
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дання пільгового медичного обслуговування. Воно може мати переваги при
наданні саме у натуральній формі.

На перший погляд, для транзитивної країни недоліки натуральних трансфертів
менші за грошові. Проте головним недоліком натуральних трансфертів є їх ви-
сока витратність. Для системи надання трансфертів у натуральному вигляді су-
ма витрат, що необхідна для їх підтримки суттєво перевищує безпосередню суму
трансфертних платежів. Ступінь потреби, і відповідно необхідний розмір транс-
ферту, можуть у значній мірі відрізнятися на рівні індивідуальних реципієнтів, а
це робить процес надання трансферту у натуральному вигляді витратним, і таким,
що не піддається ефективному управлінню.

У програмах натуральної допомоги, у випадку змін попиту, необхідно вносити
зміни щодо плану їх структури. Наприклад, внаслідок економічного спаду може
зрости приватний попит на житло, що субсидується. Однак задовольнити цей по-
пит можливо лише протягом певного періоду часу, тобто для задоволення збіль-
шеного попиту необхідні значні часові лаги. В свою чергу значні часові лаги
означають, що ці програми неможливо використовувати в якості макроекономіч-
ного стабілізатора.

Серед дослідників основним аргументом на користь грошової форми соціального
трансферту є захист споживчого суверенітету та надання споживачу свободи вибору,
що спрямовано на витрати отриманої допомоги. В подальшому у більшості випадків
дослідники доходять висновку про те, що надання трансфертів у натуральній формі
може мати перевагу лише для вирішення інформаційних проблем на ринку [3].

Структура соціальних трансфертів в Україні має свої особливості. Ця особли-
вість зумовлена залишеною в «спадок» від радянської системи «зжатої заробітної
плати», яка компенсувалася (та продовжує компенсуватися) за рахунок розгалу-
женої системи різноманітних пільг. В Україні домінують натуральні трансферти
(переважно пільги) та майже відсутні цільові грошові трансферти в блоці соціаль-
ної допомоги. Цільові трансферти в грошовій формі для компенсації високих цін на
окремі категорії товарів і послуг майже не застосовуються. Замість цього викорис-
товуються субсидії, що надаються комунальним підприємствам. Зазвичай ці субси-
дії не є достатніми для покриття існуючої вартості надання пільг. Фактично держа-
ва передає фінансово незабезпечені повноваження на рівень комунальних підпри-
ємств. Соціальні трансферти в натурі у загальній структурі доходів становлять бли-
зько 13%. Інша особливість трансфертної політики в Україні полягає у невеликій
частці соціального страхування у загальному об’ємі соціальних трансфертів (в
Україні вона складає менше за 50 %, тоді як у США — 70 %, Німеччині — 80 %).
Недосконала політика надання соціальних трансфертів призвела до того, що со-

ціальні виплати не зменшують, а навпаки, збільшують нерівність у розподілі доходів
та збільшують бідність. Ця теза підтверджується також чисельними дослідженнями
країн СНД. За результатами міжнародного дослідження, що проводилися фахівцями
Світового банку у 2000 році, лише у Грузії та Вірменії вплив соціальних трансфертів
на нерівність мав нейтральний характер, проте соціальні трансферти в цих країнах
мали незначну вагу в загальних доходах. Найбільш соціальні трансферти призводили
для збільшення нерівності в суспільстві у Росії та Україні [20].

Неоднозначний внесок соціальних трансфертів у процес нівелювання соціаль-
ної нерівності підтверджується і дослідженнями українських фахівців [8]. Так,
оцінюючи вплив соціальної допомоги на вирівнювання доходів населення Украї-
ни, слід зазначити різний внесок окремих видів соціальних виплат на формування
загальної нерівності. Наприклад, допомоги на дітей і допомога малозабезпеченим
сім’ям дають від’ємне значення вкладу у коефіцієнт Джині, що свідчить про пози-
тивний вплив цих трансфертів на становище нужденних соціальних груп. Субси-
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дії донедавна сприяли збільшенню загальної нерівності в суспільстві, проте згідно
досліджень Інституту демографії з 2005 року їх вплив став практично нульовим
[8]. Показники внеску пільг у загальну нерівність доходів населення України свід-
чать про невиконання цією програмою функцій соціального захисту вразливих
верств населення. Не зважаючи на те, що соціальні пільги складають сьогодні в
доходах населення країни майже таку саму частку, як всі соціальні допомоги ра-
зом, вони не потрапляють найбільш нужденному населенню, посилюючи тим са-
мим необґрунтовану соціальну нерівність.

Перехід до ринкових принципів організації економіки України мав би неод-
мінно передбачати радикальне реформування системи соціального захисту з сут-
тєвим підвищенням адресності надання допомоги громадянам. Система соціальної
підтримки, що наразі склалася, принципово недієздатна вирішити завдання пере-
розподілу ресурсів на користь тих, хто найбільш цього потребує.

По-перше, соціально-економічні процеси формування багатоукладної ринко-
вої економіки викликали появу великого специфічного контингенту ринково не-
активних членів суспільства, які через низький рівень отримуваних доходів по-
требують державного субсидування своєї платоспроможності у формі транс-
фертних платежів. На тлі глибокої економічної кризи зростає потреба у соціаль-
ній підтримці все більшої кількості людей, що опинились у складних життєвих
обставинах. Одержувачі соціальних виплат — багатодітні родини, пенсіонери з
низькими пенсіями, частина працівників бюджетної сфери, наймані робітники з
низькими заробітними платами, особи без певного місця проживання та зайня-
тості. Відбувається «самовідтворення» груп населення з низьким рівнем життя
[9] та формування специфічної субкультури бідності. Це означає зростання кі-
лькості отримувачів соціальної допомоги та люмпенізацію населення. З іншого
боку, доходи, ресурси, майно продовжують концентруватися в руках високопри-
буткових груп населення.

По-друге, недосконалість не завжди узгоджених між собою законодавчо-
нормативних актів щодо соціального захисту та форм соціального забезпечення у
поєднанні з відсутністю орієнтації на фактичний рівень можливостей державних
фінансів забезпечили існування великої кількості соціальних трансфертів. Як на-
слідок — програми державної допомоги категоріям з мінімальними доходами не в
змозі забезпечити досягнення тих рівнів життя, заради яких вони були розроблені.
Проте обмежити фінансування платоспроможності бідних верств лише бюджет-
ними субсидіями неможливо і недоцільно. Субсидування соціальних трансфертів
має бути підсилене кредитуванням, що підтверджує світовий досвід.

По-третє, фінансування соціальних трансфертів характеризується безперервни-
ми реструктуризаціями, секвестром бюджетних видатків на соціальний захист і за-
безпечення, відсутністю перспектив щодо комплексного і результативного вирі-
шення проблеми платоспроможності малозабезпеченого населення. Наслідком
такої політики стали судові рішення щодо здійснення визначених законом виплат
учасникам бойових дій в Афганістані, постраждалим унаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи та членам їх сімей, матерям з дітьми до трьох років, «дітям війни». Забез-
печення повного обсягу соціальних виплат різним категоріям населення є відпові-
дальністю та великим викликом не лише для державного бюджету, а й для
збереження довіри до дій чинного уряду, підтримки з боку громадян України.

По-четверте, в соціальній сфері основні кошти спрямовуються на безперспек-
тивне підтримання виплат за структурою, в якій переважають пасивні елементи
соціального захисту, що склалася ще в надрах планової економіки. Активні еле-
менти, які підвищують трудовий потенціал людини в ринковій системі (освіта,
медицина, перенавчання з наступним працевлаштуванням) залишаються об’єктом
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лише залишкового фінансування. Такий підхід невідворотно погіршив результати
ринкових перетворень у країні.

Висновки. Отже, в країні завдання розбудови сталої системи соціальних
трансфертів залишається невирішеною. Реорганізація системи соціальних
трансфертів в Україні передбачає вирішення двох величезних і взаємо-
пов’язаних проблем: перетворення системи державних соціальних пільг і фор-
мування єдиних принципів призначення соціальних трансфертів на адресній ос-
нові. Економісти наводять різні доводи на користь тієї чи іншої системи
соціальних трансфертів. Дехто керується закордонним досвідом, дехто — полі-
тичними мотивами. Уряд країни вже зробив перші кроки для реформування сис-
теми соціальних трансфертів, зокрема зменшив пенсійні витрати та субсидії
окремим пільговикам, натомість практичні зрушення в цьому напрямку залиша-
ються вельми незначними. Треба пам’ятати, що в Україні негайний перехід до
надання соціальної допомоги на основі «крайнє адресного підходу» означав би
суттєве збільшення ресурсів, що розподіляється на користь найменш забезпече-
них домогосподарств. Окрім того, така система потребує значних адміністрати-
вних витрат, а фактичне охоплення бідних сімей може опинитися навіть нижчим
за заплановане за рахунок складності оформлення допомоги, недостатньої інфо-
рмації та стигмації. Можливо, в майбутньому така система була б в спромозі
скоротити витрати, що пов’язані безпосередньо з адмініструванням перевірки
нужденності, проте вже зараз необхідно уявляти масштаби збільшення фінансу-
вання. Окрім фінансових витрат, необхідно також враховувати і можливу нега-
тивну реакцію з боку тих груп населення, які будуть позбавлені трансфертів за
новою системою, що може стати загрозою політичній стабільності для всього
суспільства. Також, усвідомлюючи очевидну ефективність адресних допомог у
зниженні абсолютної бідності, необхідно визнати, що за існуючого механізму
розподілу первинних доходів в Україні, а також допомог і пільг за групами насе-
лення з різним рівнем доходу, перерозподіл коштів на користь нужденних не
призведе до зниження нерівності в суспільстві.

Проте, не дивлячись на нереалістичність введення наразі «крайнє адресного
підходу», збереження діючої системи соціальної підтримки також є малоперс-
пективним, та її продумана реорганізація повинна бути здійснена в найближчій
час. Для успішної реалізації реформування трансферної політики необхідно
використовувати і інші інструменти державної політики: створення умов для
зростання трудових і підприємницьких доходів, грамотне використання подат-
кової політки, підвищення пенсій тощо. Перетворення існуючої системи соціа-
льних трансфертів в Україні повинно безумовно здійснюватися на основі
принципів, що відповідають принципам сучасної ринкової економіки. В той же
час формування її нової моделі повинно забезпечувати безперервність у соціа-
льній політиці та наслідування принципам суспільної солідарності та соціаль-
ної справедливості.

Ліберальна модель соціальних трансфертів, що пропонується західними консу-
льтантами, орієнтована на скорочення рівня соціальних гарантій, обмеження мас-
штабів соціальної допомоги. В деяких позиціях така модель суперечить економіч-
ним цілям формування соціально-орієнтованої ринкової економіки та сприяє
розповсюдженню бідності, що за роки реформ стало масовим соціальним явищем.
Тому при реформуванні системи соціальних трансфертів необхідно також врахо-
вувати традиції попереднього розвитку соціальної сфери з безкоштовним забезпе-
ченням житлом, освітою, медичним обслуговуванням, послугами фізичної куль-
тури для основної маси населення, що було сформовано як певний рівень
очікувань соціальних трансфертів серед населення.
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МОЛОДІ СПЕЦІАЛІСТИ НА РИНКУ ПРАЦІ:
ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Досліджено особливості конкурентоспроможності молодих спеціалістів, проаналізо-
вано наявні недоліки процесу її формування і проблеми працевлаштування випускни-
ків ВНЗ, визначено пріоритетні напрями підвищення ефективності системи підгото-
вки та використання спеціалістів з вищою освітою.

Исследованы особенности конкурентоспособности молодых специалистов, проанали-
зированы имеющиеся недостатки процесса ее формирования и проблемы трудоуст-
ройства выпускников вузов, определены приоритетные направления повышения эф-
фективности системы подготовки и использования специалистов с высшим
образованием.
Specific features of competitiveness of young specialists are studied, gaps in establishment
of competitive conditions and problems of job placement of graduates from higher
educational institutions are analyzed, priority directions are analyzed related to increasing of
effectiveness of education system and further employment of specialists with higher
education.

Ключові слова. Конкурентоспроможність, молоді спеціалісти, ринок праці, ринок
освітніх послуг, якість підготовки випускника.

Ключевые слова. Конкурентоспособность, молодые специалисты, рынок труда, ры-
нок образовательных услуг, качество подготовки выпускников

Keywords. Competitiveness, young professionals, labor market, market of educational
services, quality of education of specialists.

Вступ. Вибір Україною інноваційної моделі соціально-економічного розвит-
ку обумовлює необхідність ефективного використання висококваліфікованої
праці відповідно до потреб ринку, з одного боку, та до запитів людини — з ін-
шого. Зростає необхідність піднесення на новий якісний рівень трудової діяль-
ності людини, підвищення конкурентоспроможності робочої сили, поліпшення
умов та мотивації праці. У зв’язку з цим зростає актуальність і стратегічне зна-
чення наукових досліджень, спрямованих на визначення ефективних механізмів
і шляхів підвищення конкурентоспроможності працівників, і особливо молодих
спеціалістів, від праці яких значною мірою залежить майбутнє як окремих під-
приємств, так і країни в цілому. Хоча й є серйозні дослідження різних аспектів
конкурентоспроможності працівників [1; 2; 5; 8; 9; 11], однак до останнього часу
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