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 обмежує офіційне використання робочої сили у формальній 
(легітимній) економіці і переводить її в тіньову сферу;  

 гальмує вирішення питань щодо працевлаштування, встано-
влення в країні цивілізованої зарплати; 

 відволікає частину працездатного населення від системати-
зованої праці, а молодь і від навчання, генеруючи появу такого 
феномена, як «втрачене покоління». 

Активна державна політика зайнятості передбачає розроблен-
ня і реалізацію ефективних національних і регіональних програм 
сприяння самозайнятості, підприємництву та конкурентоздатнос-
ті малих фірм. 

Ефективна державна політика зайнятості має охоплювати як 
макроекономічний (у т. ч. й регіональний), так і мікрорівень. При 
цьому слід осмислити процеси формування ринку робочої сили, 
з’ясувати професійно-кваліфікаційний стан і рівень підготовки 
звільнених працівників, визначити всі джерела, які поповнюють 
ринок праці. 
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СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Змістом перехідної економіки є не стільки реформування еко-
номічної політики та методів господарювання, скільки перетво-
рення системи соціально-економічних відносин. Змінюються 
майже всі елементи економічної системи: розподіл ресурсів, від-
носини власності, тип відтворення та моделі мотивації, цілі та за-
соби економічного розвитку, інститути та право. 
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Головна роль у трансформації соціально-економічних відно-
син завжди належить державі, яка виступає основним суб’єктом 
соціального регулювання в економіці. Держава покликана ство-
рювати необхідні умови для реалізації національної політики в 
невиробничій сфері, фінансуючи певну частину її діяльності, 
створюючи організаційно-економічні умови для реалізації соціа-
льних послуг, визнаючи пріоритети її розвитку, формуючи для її 
успішного функціонування інфраструктуру і законодавчу базу, 
прямо чи опосередковано впливаючи на розвиток не лише дер-
жавного, а й приватного секторів діяльності в соціальній сфері.  

В Україні за роки переходу від командно-адміністративної до 
ринкової економіки роль держави в соціальному регулюванні по-
ступово зменшувалася. Держава припинила контролювати найва-
жливіші соціальні процеси. Соціально не обґрунтований курс ре-
форм та відсторонення державних інститутів від регулювання 
соціально-економічних процесів в економіці обернулися найтяж-
чою кризою всієї соціальної сфери. Соціальна ціна реформ вияви-
лася дуже високою для більшості населення України. Проголоше-
на нова соціально-економічна модель, суть якої — 
підприємницька діяльність, не змогла ефективно запрацювати. Су-
спільство, зробивши постать підприємця центральною, не спромо-
глося підготувати відповідні конституційно-правові норми підпри-
ємництва, що спричинило сучасний авантюрно-капіталістичний 
бум. 

Функціонуючі системи соціального забезпечення практично 
вичерпали можливості свого подальшого розвитку і в умовах 
розширення ринкових відносин дедалі більше стають резервуа-
ром для неефективного акумулювання та використання коштів, 
призначених на соціальні потреби. 

При трансформації суспільного устрою в Україні відбулися 
зміни і в безкоштовному задоволенні потреб, що раніше субсиду-
вались за рахунок суспільства. Це пов’язано насамперед зі змі-
ною форм власності, що позначилось на задоволенні навіть най-
необхідніших потреб людини. 

Зі зміною відносин власності відбувається соціальне та май-
нове розшарування населення. Не менш різкою є галузева та те-
риторіальна диференціація доходів. Така соціальна поляризація 
підсилює соціальну напруженість у суспільстві, загрожує націо-
нальній безпеці країни. 

На межі повного руйнування перебувають майже всі галузі 
соціальної сфери — освіта, охорона здоров’я, культура, наука. 
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Уведення платності в соціальній галузі сприймається як обме-
ження доступу до неї певним соціальним прошаркам.  

Запровадження платності у сфері освіти та охорони здоров’я слід 
пов’язувати з суб’єктивним бажанням управлінського апарату еко-
номити саме на видатках бюджету на ці галузі, адже і раніше соціа-
льна сфера фінансувалась за залишковим принципом. Це означає, 
що суспільство не набуло демократичних принципів у розподілі дер-
жавних коштів та в задоволенні найнагальніших суспільних потреб. 
Справа не в нестачі коштів, а у відсутності науково обґрунтованого 
підходу до визначення пріоритетів бюджетного фінансування.  

Сьогодні фінанси України перебувають у важкому стані, відбива-
ючи економічний та соціальний стан суспільства. На думку багатьох 
економістів, якщо навіть спрямувати всі кошти бюджету на соціальні 
потреби, все рівно не можна буде забезпечити достатній рівень фі-
нансування соціального захисту та соціальної сфери [1, с.26]. 

Необхідність соціального регулювання в Україні пояснюється 
вкрай низьким рівнем індивідуальних доходів. Саме це є причиною 
того, що соціального захисту і допомоги потребують не окремі вер-
стви населення, а практично переважна більшість громадян.  

Основними причинами низького рівня доходів населення є не-
значний обсяг виробленого ВВП на душу населення та існуючі про-
порції розподілу національного доходу. Ці показники в Україні по-
рівняно з високорозвиненими країнами дуже негативні. Фіскальна 
політика у сфері доходів досі виходить з колективістських підходів, 
і тому в структурі національного доходу значну частку займає при-
буток, а показник заробітної плати порівняно з іншими країнами 
низький. Заробітна плата за своїми розмірами і питомою вагою ніяк 
не відповідає ринковим умовам. Вона має дуже малу частку в собі-
вартості та вартості продукції. За умов такого низького рівня оплати 
праці і постає проблема соціального захисту і соціальних гарантій. 

Таким чином, проблема соціального регулювання, на нашу 
думку, має розв’язуватися не тільки через механізм бюджетного 
перерозподілу, а й через трансформацію політики доходів. Оче-
видно, змінити встановлені пропорції розподілу заново створеної 
вартості за короткий термін неможливо. Однак уже сьогодні тре-
ба змінити стратегічні орієнтири суспільства. Від політики соціа-
льного захисту громадян треба поступово переходити до політи-
ки, що спрямована на зростання індивідуальних доходів. 

Для подолання соціальної кризи необхідно розробити єдину та 
цілісну соціальну стратегію, яка б була чіткою, зрозумілою, роз-
рахованою на підтримку населення та здатною відновити довіру 
до державної влади. Стан соціальної сфери з обмеженими фінан-
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совими ресурсами та трансформація функцій держави потребу-
ють чіткого поетапного розмежування завдань та уточнення 
пріоритетів з метою ранжирування засобів соціального захисту 
населення, виокремлення довгострокових, середньострокових та 
екстрених заходів. 

У довгостроковій перспективі це — наближення рівня і якості 
життя українців до стандартів високорозвинених країн з соціаль-
но-ринковою економікою; у середньостроковому періоді — дося-
гнення докризового рівня і якості життя; на найближчу перспек-
тиву — забезпечення умов для соціального і фізичного 
виживання населення, запобігання соціального вибуху. 

Важливий стратегічний орієнтир соціальної політики — сти-
мулювання мотивації економічної активності людини, створення 
умов для виявлення її ініціатив, здатностей, можливостей забез-
печувати своєю працею гідний рівень життя. 

Для всієї довгострокової перспективи актуальним завданням 
залишається забезпечення соціальної справедливості. Соціальна 
справедливість відбивається в рівних стартових можливостях для 
кожного громадянина. У перехідний період держава повинна 
створювати умови для реалізації прав людини на прожитковий 
мінімум, працю, освіту, охорону здоров’я та соціальне забезпе-
чення. Це і є вихідна база соціальної політики. 

Соціальна справедливість та економічна ефективність не ви-
ключають одна одну, а навпаки, — тісно взаємопов’язані. Розви-
ток науки, освіти, охорони здоров’я, забезпечення раціональної 
зайнятості, створення нормальних житлових умов однаково 
спричиняють затвердженню соціальної справедливості. 

Для вироблення та реалізації соціальної стратегії, як і всієї со-
ціальної політики, необхідні відповідні важелі державного регу-
лювання. Серед них найважливіше значення мають: 

 нормативи, що визначають мінімальні стандарти споживання і 
які діють як законодавчо встановлені та обов’язкові (розмір прожи-
ткового мінімуму, мінімальна заробітна плата та пенсії, гарантова-
ний мінімум послуг освіти, охорони здоров’я, житла та ін.); 

 соціальні трансферти, тобто різні способи перерозподілу 
доходів (регіональні субвенції, соціальні виплати); 

 оподаткування, яке стимулює створення нових робочих 
місць; застосування прогресивної шкали оподаткування найви-
щих доходів; 

 індексація доходів; 
 регулювання зайнятості. 
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Розвиток соціально-економічних відносин в умовах переходу 
до ринку потребує підвищення ролі бюджету як системи еконо-
мічних відносин розподілу та перерозподілу національного дохо-
ду, який здійснюватиметься через систему державних фінансів. 
При цьому бюджет виконує не лише розподільчі функції, а й ви-
користовується для формування фінансових ресурсів держави. 
Слід зазначити, що в цілому бюджет, система видатків мають 
сприяти економічному зростанню. Проте одні видатки можуть 
забезпечувати це прямо, інші — тільки опосередковано. До вида-
тків, які прямо впливають на економічне зростання, належать ви-
датки на фінансування науки, державних капітальних вкладень. 

Розглядаючи проблему соціального регулювання, важливо 
встановити співвідношення між видатками на соціальні цілі й на 
народне господарство. Спрямування коштів на народне госпо-
дарство створює передумови для зростання ВВП і тим самим, з 
одного боку, збільшує можливості бюджету у фінансуванні соці-
альних заходів, а з іншого — знижує навантаження на бюджет, 
оскільки зменшує потребу в самому соціальному захисті. 

Разом з стратегічними завданнями соціальна політика містить 
комплекс першочергових нагальних заходів з подолання кризи. 
Їх опрацювання потребує визначення соціальних пріоритетів. До 
них перш за все належить припинення подальшого зниження ре-
альних доходів, своєчасна виплата заробітної плати та пенсій, за-
побігання розширенню масштабів бідності та безробіття, призу-
пинення руйнування соціальної сфери. 

У майбутньому за умов щорічного збільшення ВВП та інвес-
тицій, зростання обсягів промислового та сільськогосподарського 
виробництва, зниження інфляції та бюджетного дефіциту можна 
буде досягти відновлення дореформених показників рівня життя 
та почати здійснення довгострокових завдань. 

Соціальні пріоритети стосуються також рівня та якості життя, 
охорони здоров’я, освіти, культури, екології. Для їх визначення необ-
хідно встановити співвідношення бюджетних та небюджетних кош-
тів; розмежувати сфери застосування прямих та непрямих методів 
державного регулювання; розробити соціальні програми тощо. 

Загальновизнано, що метою соціальної політики є: 
 покращення матеріального стану та умов життя людей; 
 забезпечення зайнятості населення, підвищення якості та 

конкурентоспроможності робочої сили; 
 гарантії конституційних прав громадян у сфері праці, соці-

ального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури, забезпе-
чення житлом; 
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 переорієнтація соціальної політики на сім’ю, забезпечення 
прав і соціальних гарантій сім’ї, жінкам, дітям та молоді; 

 нормалізація та поліпшення демографічної ситуації, зни-
ження смертності населення, особливо дитячої та громадян пра-
цездатного віку; 

 удосконалення соціальної інфраструктури [2, с.482]. 
Цілі соціальної політики треба реалізовувати поетапно. Серед 

першочергових завдань — ліквідація заборгованості з виплати 
заробітної плати, пенсій, допомог; формування системи держав-
них мінімальних соціальних стандартів (нормативів); законодавче 
закріплення порядку визначення та використання величини про-
житкового мінімуму; удосконалення методики його розрахунку; 
упровадження податкового кодексу. 

Передбачається також підвищення мінімальних державних 
гарантій заробітної плати та трудових пенсій до рівня прожит-
кового мінімуму окремих груп населення; перегляд системи та 
бази оподаткування грошових доходів з метою справедливішого 
їх розподілу; створення повноцінної системи захисту трудових 
прав громадян; початок широкомасштабної пенсійної реформи 
та реформування системи соціального страхування та житлово-
комунального господарства. 

У майбутньому на основі структурної перебудови, стійкого 
економічного зростання, збільшення обсягів інвестицій економі-
ка буде більше орієнтуватися на ефективне задоволення потреб 
людини, будуть створюватися передумови для стійкого соціаль-
ного розвитку, помітного покращення матеріального становища 
населення. 

У перехідній економіці особливо зростає роль регіонів у соці-
альній політиці. Принцип соціальної справедливості передбачає 
вирівнювання регіонів за рівнем соціального розвитку, тому при 
визначенні соціальних пріоритетів важливо враховувати потреби 
регіонів у бюджетних трансфертах. 

У регіональній соціальній політиці особливу увагу слід зосе-
редити на таких проблемах: 

— вирівнювання умов бюджетного фінансування соціально 
важливих напрямів; 

— підтримка соціальних реформ та соціального розвитку 
проблемних регіонів. 

Останнім часом регіони відіграють значну роль при вирішенні 
соціальних проблем. Так, серед соціальних витрат місцевих бю-
джетів збільшується частка, що використовується на матеріальну 
підтримку безробітних. Це не тільки соціальні виплати, а й опла-
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та літнього відпочинку дітей, надання найважливіших продуктів 
харчування, забезпечення безплатних послуг освіти та охорони 
здоров’я. 

Таким чином, побудова ефективної системи соціального регу-
лювання в умовах перехідної економіки України потребує ком-
плексного підходу до визначення довгострокових та коротко-
строкових цілей економічної та соціальної політики держави, 
установлення чітких соціальних пріоритетів, враховуючи галузе-
ву та територіальну диференціацію суспільства, та дотримання 
принципу соціальної справедливості. 
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

У економістів, а особливо політиків, на певному етапі трансфо-
рмаційних процесів сформувалося неприйняття поняття «держав-
не регулювання», що сприймалося в пору переходу до ринкової 
економіки, загальної демонополізації, приватизації і лібералізації 
як замасковане продовження державного планування командно-
адміністративної економіки. Проте немає жодних підстав ствер-
джувати, нібито з переходом до ринкової економіки державне ре-
гулювання взагалі непотрібне, бо регулятором виступає сам «віль-
ний» ринок. Такі політичні гасла не мають нічого спільного з 
досягнутими наукою новітніми знаннями і, по суті, закликають до 
економічної анархії, заперечуючи можливість і необхідність сві-
домого управління складними соціально-економічними процеса-
ми. Однією з головних функцій держави є і буде у ХХІ ст. форму-
вання та здійснення високоефективної науково-технічної, 
соціально-економічної, ринкової, правової і духовної політики, що 
має забезпечувати сталий поступальний розвиток. 


