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Анотація. Розглянуто систему соціального захисту населення як об’єкта 
державного управління. Виявлено основні проблеми в її структурі під призмою 
зарубіжного досвіду європейських країн. Запропоновано шляхи реформування 
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Постановка проблеми. Невід’ємною складовою процесів просуван-
ня України на шляху до ЄС та розбудови соціально зорієнтованої 
економіки є впровадження науково обґрунтованої соціальної політи-
ки та створення ефективної системи управління соціального захисту 
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населення. В сучасних умовах в Україні спостерігається системна 
економічна криза, одним з проявів якої є інфляція, викликана, зо-
крема, хвилеподібним зростанням соціальних виплат та трансфертів, 
не узгоджених ні з економічною, ні з демографічною ситуацією в 
країні. Макроекономічні наслідки такої ситуації у середньо- та дов-
гостроковій перспективі можуть бути вкрай негативними, а система 
соціального захисту населення взагалі може втратити свою стабілі-
зуючу та захисну функції для громадян. Тому дослідження цієї те-
матики є дуже актуальним для подальшого реформування та розви-
тку потужної та ефективної системи управління соціального захисту 
населення в Україні.

Аналіз останніх досліджень. Останнім часом все більше україн-
ських науковців, серед яких О. В. Ткачова, В. А. Скуратівський, 
В. П. Тро щинський, П. К. Ситник та ін., зосереджують свою увагу 
на вивченні управлінської діяльності в соціальній сфері. Однак до-
слідження, що стосуються системи управління соціального захисту, 
як складової державного управління, що є підсистемою соціального 
управління, фактично відсутні.

Нині суттєвіша увага приділяється аналізу правового статусу 
органів державного управління, водночас питання щодо реалізації 
державного управління у сфері соціального захисту населення не 
аналізувались.

Це значною мірою стосується й державного управління, яке до-
сліджували, зокрема, такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як О. Бен-
дасюк, Ю.Д. Юрченко, В. В. Лаврухін, А. В. Трофимов та ін. У пра цях 
згаданих вчених розглядаються переважно загальні проблеми держав-
ного управління, проте відсутні спеціальні дослідження, присвячені 
аналізу державного управління у сфері соціального захисту населення.

Метою статті є науково-теоретичне обґрунтування реформування 
та реалізації державного управління в соціальній сфері України щодо 
розвитку потужної та ефективної системи управління соціальним 
захистом населення в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Як об’єкт державного управління 
соціальний захист населення є складною системою економічних, 
правових та організаційних заходів з боку держави задля забезпе-
чення виконання соціальних прав і гарантій громадян. Соціальне 
забезпечення – система захисту населення від соціальних ризиків 
гарантована державою і є важливою складовою соціального захисту. 
Система соціального забезпечення фінансується за рахунок держав-
ного бюджету, а ось система соціального захисту, крім останнього, 
може фінансуватися також і з місцевих бюджетів в межах відповід-
них соціальних програм, при формуванні оптимальних регіональних 
моделей системи управління соціальним захистом населення.

Згідно ст. 3 Конституції України обов’язок щодо організації і 
на дання соціального забезпечення і соціального захисту покладаєть-
ся на державу. Причому, держава бере на себе зобов’язання викону-
вати соціально-захисну функцію, яка в загальному вигляді є части-
ною загальної спрямованості держави щодо забезпечення прав і 
свобод громадян та їх гарантій з соціального захисту, і є одним із 
базових прав людини в сучасному суспільстві. Водночас, в Україні 
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й досі не сформована модель системи державного управління соці-
альним захистом населення.

Система державного управління соціальним захистом в Україні 
виникла давно і здійснюється за такими принципами: визначення 
соціального захисту пріоритетним напрямом діяльності суспільства 
і держави; законодавче визначення основних соціальних гарантій; 
загальнодоступність і гарантований рівень соціального забезпечення 
життєвих потреб громадян; визначення рівня гарантій на підставі 
соціальних нормативів; забезпечення непрацездатному населенню 
гідного рівня життя, відповідно до прожиткового мінімуму; відпо-
відність основних засад соціального захисту рівню соціально-еконо-
мічного розвитку держави. Її нормативне функціонування регулю-
ється відповідно до положень законів України, а саме: «Про пенсій-
не забезпечення» [2], «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» [3] тощо.

Практика господарювання, що склалася нині в Україні, значно 
вплинула на становлення та розвиток системи державного управлін-
ня соціальним захистом населення. Сучасне державне управління 
системою соціального захисту населення розглядається як багато-
рівнева, ієрархічно організована система заходів і механізмів держа-
ви, спрямованих на зниження соціальної напруги, соціальних кон-
фліктів і суперечностей у суспільстві. Основними елементами цієї 
системи виступають: соціальне страхування, соціальна допомога, со-
ціальні послуги тощо. Реалізація цих інструментів державного управ-
ління та регулювання передбачає підвищення життєвого рівня насе-
лення, збереження трудо-ресурсного потенціалу країни, забезпечення 
екологічної та соціальної безпеки особи та членів її родини, охорона 
здоров’я населення; покращення демографічної ситуації тощо [5].

Оскільки соціальний захист відображає управлінські відносини 
між її суб’єктами з метою спрямування соціальних інвестицій у 
створення справедливих соціальних умов життєдіяльності населення 
та стабілізації суспільних відносин, то система соціального захисту 
є соціальним інститутом з усіма притаманними атрибутами (регла-
менти, контроль, механізми розподілу і перерозподілу коштів), які 
й є елементами системи [4].

Державне управління системою соціального захисту – це ціле-
спрямована організаційно-координуюча діяльність на всіх рівнях 
державної влади та місцевого самоврядування спеціально уповно-
важених органів шляхом прийняття ними управлінських рішень 
щодо розробки та виконання актів законодавства, власних рішень і 
завдань, створення умов для функціонування механізмів управління, 
спрямованих на раціональне та ефективне використання наявних 
ресурсів з метою забезпечення умов для реалізації державної полі-
тики соціального захисту [6].

«Державне управління у сфері соціального захисту» як цілеспря-
мовану організаційно-координуючу діяльність держави щодо розроб-
ки та впровадження актів законодавства, формування та застосуван-
ня відповідних механізмів управління, спрямованих на їх виконан-
ня, які забезпечують раціональне та ефективне використання 
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наявних ресурсів держави з метою реалізації державної політики 
соціального захисту» [7].

Державна політика у сфері соціального захисту населення в 
Україні реалізується через систему центральних і місцевих органів 
виконавчої влади. У зв’язку з цим особливо важливими є повно-
важення Кабінету Міністрів України як органу загальної компетен-
ції, який відповідно до Конституції має забезпечувати здійснення 
соціальної політики, виконання Конституції і законів України в усіх 
сферах суспільного життя, зокрема й у сфері соціального захисту 
населення [8].

Особливої актуальності в Україні набуває розробка наукових за-
сад сучасної, адекватної розвинутій та соціально зорієнтованій рин-
ковій економіці системи державного управління соціальним захистом 
населення. А також активізації заходів щодо державного управління 
цією системою та її складової – системи пенсійного забезпечення, 
безпосередньо пов’язаних з комплексом таких питань, як досягнен-
ня макроекономічної стабілізації та економічного зростання в межах 
національної економіки, збільшення доходів населення та забезпе-
чення гідного соціального рівня життя громадян країни тощо. Ці 
питання мають велике практичне значення задля розбудови та функ-
ціонування розвиненої системи соціального захисту населення в 
Україні, а також стабільного європейського шляху до становлення 
соціально зорієнтованої ринкової економіки нашої країни та при-
єднання її до країн ЄС.

Аналізуючи досвід інших країн, можна констатувати, що держав-
не управління системами соціального захисту населення в країнах з 
ринковою економікою будується на принципах “бісмарковської” або 
ж “беверідзької” моделях. Причому при застосуванні “бісмарковської” 
моделі соціальний захист в основному не залежить від фінансування 
з боку держави. У цій моделі роль держави є вирішальною лише 
коли людина (за певних об’єктивних обставин) не в змозі забезпечи-
ти собі гідний рівень життя. Тоді держава (як допоміжний захід) 
підтримує солідарну систему соціального захисту, що реалізується 
через соціальні (переважно муніципальні) служби для підтримки 
малозабезпечених громадян. У “бісмарковській” моделі більшу част-
ку навантаження у забезпеченні соці ального захисту населення дер-
жава делегує та покладає на підприємців та безпосередньо на пра-
цівників. Перевага надається трудовій (або страховій) участі кожно-
го громадянина у системі особистого соціального захисту. Крім того, 
до системи соціального захисту населення активно долучаються і 
добродійні організації. 

У “беверідзькій” моделі соціального захисту населення, навпаки, 
у її фінансуванні держава є вирішальною. Соціальний захист у такій 
моделі фінансується за рахунок видатків з державного бюджету. У 
ній переважає принцип національної солідарності та право людини 
на мінімальну соціальну захищеність. Однак ця модель соціального 
захисту не виключає й поєднання її основних принципів солідарної 
системи з додатковими варіантами та такими системами соціального 
захисту, як страхового та колективно-професійного соціального за-
хисту тощо. 
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Взагалі, вибір моделі соціального захисту населення для кожної 
країни залежить від її національної специфіки, установлених норм 
та традицій державного управління соціальним захистом, а також 
від ступеня розвитку інститутів соціального захисту.

Нині деякі фахівці вважають, що для України найбільше підходить 
модель Беверіджа. Підставою для цього є Європейський курс країни, 
а основним напрямком соціальної політики у європейських країнах є 
створення економічно сильного та політично активного середнього 
класу власників з високим рівнем правової свідомості громадян.

Українська модель соціально орієнтованої економіки передбачає, 
насамперед, необхідність забезпечення соціально гарантованого мі-
німуму задоволення потреб, який, за образним висловом академіка 
С.Шаталіна, є “водорозділом між соціальними та економічними по-
требами”. Інструментом реалізації такої моделі можуть стати адрес-
на соціальна політика, активна політика зайнятості. Ця модель 
повинна увібрати в себе усе краще, що результативно діє в країнах 
з ринковою економікою: активний попереджуючий характер соціаль-
ної політики; створення соціальних і правових умов для реалізації 
економічної ініціативи громадян; оптимальний обсяг перерозподілу 
ВВП (50%) через бюджет на кожному етапі розвитку; активна участь 
приватних і громадських організацій у наданні соціальних послуг 
незахищеним категоріям громадян; реалізація ідей соціальної солі-
дарності та субсолідарності; пріоритет соціально незахищених кате-
горій громадян. Цінним у цій моделі соціально орієнтованої еконо-
міки є те, що вона передбачає не лише соціальний захист, а й 
створення такого державного організаційно-економічного механізму, 
який би сприяв зменшенню кількості населення, що потребує соці-
альної допомоги [9].

Незважаючи на те, що в Україні існує розгалужена система со-
ціального захисту населення і, за класифікацією Міжнародної орга-
нізації праці (МОП), нашу державу включено до групи країн із по-
вним соціальним забезпеченням, ця система не відповідає сучасним 
потребам українського суспільства й не сприяє накопиченню соці-
ального та людського капіталу [10].

На державному рівні управління системою соціального захисту 
населення в Україні можна виділити такі проблеми [11]: 

– недосконалість нормативно-правової бази щодо реформування 
системи соціального захисту населення;

– необхідність структурних змін у програмах, спрямованих на 
підвищення адресності соціальної допомоги, зокрема й шляхом ска-
сування пільг, наданих багатьом категоріям громадян, незалежно 
від їхнього матеріального становища, або там, де можливо, введення 
нового порядку надання соціальної допомоги, що базується на пере-
вірці доходів;

– відсутність взаємоузгодження різних програм соціальної допо-
моги, наприклад, програм дитячих допомог, житлових субсидій і 
соціальної допомоги родинам;

– складність переходу до єдиної системи грошових трансфертів у 
рамках мультипрограмної системи соціального захисту населення. 
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В Україні державна політика у сфері соціального захисту насе-
лення реалізується через систему центральних і місцевих органів 
виконавчої влади. Так, головні повноваження відповідно до Консти-
туції України покладаються на Кабінет Міністрів України, який має 
забезпечувати здійснення соціальної політики та захисту населення, 
виконання Конституції і законів України в усіх сферах суспільного 
життя. Основними його функціями та повноваженнями у сфері со-
ціального захисту населення є: забезпечення здійснення внутрішньої 
політики держави, виконання Конституції і законів України, актів 
Президента України, вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод 
громадянина, забезпечення проведення політики у сферах праці та 
зайнятості, соціального захисту, розроблення і здійснення загально-
державних програм соціального розвитку [1, пп. 1-4 ст. 116]. Очо-
люючи систему органів виконавчої влади, Кабінет Міністрів України 
спрямовує та координує роботу міністерств, інших органів виконав-
чої влади в різних сферах життя, зокрема й у сфері забезпечення 
соціального захисту громадян [1, п. 9 ст. 116]. Для виконання цьо-
го положення Кабінет Міністрів України використовує у межах 
своєї компетенції різні організаційно-правові форми діяльності, на-
самперед – видає постанови та розпорядження [1, ч. 1 ст. 117], 
спрямовані на соціальний захист громадян, які мають нормативно-
правовий характер і є обов’язковими для виконання [8].

Незважаючи на те, що суб’єктами соціального захисту є державні 
структури, органи місцевого самоврядування, громадські організації 
та фонди, профспілки, союзи й асоціації підприємців, реалізація та 
функціонування заходів діючої системи соціального захисту населен-
ня спираються переважно на державне управління і забезпечення. 

Виходячи з цього, організаційно-правову структуру системи со-
ціального захисту в Україні можна викласти у вигляді чотирирівне-
вої системи: 1) рівень загальнонаціонального управління – включає 
заходи та дії загальнодержавного характеру, спрямовані на управлін-
ня соціальним захистом населення України, визначає загальну лінію 
його розвитку; 2) рівень галузевого управління – включає заходи 
соціального захисту за професійною ознакою, мережу відомчих со-
ціальних установ; 3) рівень регіонального управління – включає за-
ходи щодо соціального захисту населення, які враховують регіональ-
ну специфіку, природні умови, соціально-економічне розміщення 
продуктивних сил, етнічно-національні фактори та містить конкрет-
ні регіональні програми соціального захисту населення, що узгоджу-
ються з державними; 4) рівень місцевого (муніципального) управлін-
ня – включає заходи, спрямовані на реалізацію соціального захисту 
на рівні міст і районів, що мають винятково прикладний характер. 

До законодавчих органів належать Президент України, Верховна 
Рада, комітети Верховної Ради України з питань соціальної політи-
ки і праці, зі справ пенсіонерів, ветеранів і інвалідів. Безпосереднє 
управління системою соціального захисту населення України здій-
снюється за допомогою виконавчих органів державного рівня: Кабі-
нету Міністрів України, Міністерства праці та соціальної політики, 
рад у справах інвалідів при КМУ, Управління з питань соціальної 
політики при КМУ та ін. Галузеве управління системою соціального 
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захисту здійснюється міністерствами і відомствами України. Органи 
соціального захисту представлені профспілками, компетенція яких 
поширюється на галузеві підприємства. Заходи щодо соціального 
захисту працівників знаходяться в компетенції підприємств і регу-
люються за допомогою колективних трудових договорів. Регіональне 
управління системою соціального захисту полягає у реалізації дер-
жавної соціальної політики в окремих адміністративно-територіаль-
них одиницях України. Для цього в структурі органів місцевого 
самоврядування створені управління соціального захисту населення. 
Місцеве управління системою соціального захисту населення діє в 
рамках регіонального. Система органів управління складається з 
районних і міських установ соціального захисту, аналогічних за 
змістом регіональним органам. Місцевий рівень є останнім у верти-
калі системи соціального захисту населення і виконує специфічну 
роль сполучної ланки між об’єктом соціального захисту – населен-
ням – і всією системою соціального захисту [12].

Виходячи з зазначеного вище, державне управління соціальним 
захистом населення – це така діяльність держави, що складається з 
сукупності організаційно-правових, економічних та інших заходів 
задля забезпечення соціальних прав і гарантій усіх членів суспіль-
ства, яка ґрунтується на конституційних принципах соціальної дер-
жави. Згідно з цими принципами, державне управління соціальним 
захистом населення має особисті складові та напрямки, за якими 
доцільно здійснювати управління цією сферою. Такими напрямками 
є: державні соціальні стандарти, гарантії та нормативи й соціальне 
забезпечення та соціальне страхування.

Водночас, управління системою соціальних послуг та захисту 
можна визначити як процес вирішення управлінських завдань щодо 
сприяння як самостійного розвитку соціальної сфери завдяки ство-
ренню незалежних умов для успішної діяльності соціальних інсти-
тутів й виконання ними своїх функцій задля забезпечення інтересів 
усіх учасників системи.

Відтак, головним стратегічним завданням щодо управління систе-
мою соціальних послуг населенню є створення потужного механізму 
управління процесами розвитку сфери соціальних послуг. Його мож-
на уявити як комплекс інструментів та методів реалізації головних 
завдань з реформування системи соціального захисту населення. Цей 
процес супроводжується зміною системних характеристик та інсти-
туційних зв’язків під впливом ринкових та соціальних факторів. 

Ринковими факторами є: 
– конкуренція на ринку соціальних послуг на основі якості ціни; 
– стимулювання інноваційного розвитку ринку соціальних послуг; 
– врівноваження попиту та пропозиції на ринку соціальних по-

слуг; 
– мінімізація витрат на соціальні послуги. 
А соціальними, в свою чергу, є: 
– формування традицій та правил поведінки на ринку соціальних 

послуг; 
– посилення соціального партнерства, соціального патронажу;
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– коригування моделі соціальної поведінки надавачів та отриму-
вачів соціальних послуг; 

– максимізація корисності соціальних послуг; 
– формування та модернізація моделі соціальних комунікацій.
Досвід свідчить, що однією з необхідних умов для досягнення 

успіху є побудова комплексної ефективної системи управління з 
дієздатними механізмами перерозподілу отриманих ресурсів між 
різними верствами населення. Надання соціальної допомоги та со-
ціальних послуг відповідним бенефіціарам – вразливим верствам 
та іншим групам – дає можливість не лише не допустити, щоб 
окремі громадяни і члени їхніх родин опинилися за межею біднос-
ті, а й водночас стримувати падіння сукупного попиту, обмежуючи 
тим самим потенційну глибину рецесії та посткризового стану еко-
номіки і збільшуючи потенціал для відновлення економіки [10].

Така політика у формуванні потужної системи соціального за-
хисту населення в країні потребує негайного реформування держав-
ного управління у цій сфері та стосується як центральних, так і 
місцевих органів виконавчої влади. Проблема полягає в тому, щоб 
оптимально поєднувати локальні й загальнодержавні інтереси, вести 
конкретну соціальну політику на місцях. Дуже важливим в цьому 
процесі є визначення ролі вищих органів держави у сфері соціаль-
ного захисту, теоретико-правових засад діяльності органів виконав-
чої влади в реалізації ефективної соціальної політики держави, на-
данні якісних соціальних послуг населенню.

Реформування державного управління у сфері соціального захисту 
населення стосується як центральних, так і місцевих органів вико-
навчої влади. Проблема полягає в тому, щоб оптимально поєднувати 
локальні й загальнодержавні інтереси, проводити конкретну соціаль-
ну політику на місцях. У цьому процесі важливим є визначення ролі 
вищих органів держави у сфері соціального захисту, теоретико-право-
вих засад діяльності органів виконавчої влади в реалізації соціальної 
політики держави, наданні соціальних послуг населенню [8].

Відтак, реформування й удосконалення механізму системи дер-
жавного управління соціальним захистом населення в Україні 
передбачає: впровадження комплексу заходів щодо радикальної 
модернізації діючої пенсійної системи; забезпечення переходу від 
бюджетного до страхового принципу фінансування значної частини 
видатків на соціальний захист; запровадження єдиного соціально-
го внеску. Удосконалення державного управління соціальним за-
хистом населення в Україні – невід’ємна складова комплексу ін-
ституційних реформ та створення дієвої соціальної інфраструктури 
ринкового середовища. Для забезпечення ефективності системи 
соціального захисту населення необхідно, перш за все, сформувати 
багатоканальну модель фінансування проведення соціальної полі-
тики. Так, матеріально-фінансовою базою соціального захисту по-
ряд з відрахуваннями з державного бюджету можуть стати поза-
бюджетні надходження та кошти від приватизації. Разом з тим, 
система соціального захисту повинна включати такі елементи: 
по-перше – це правові, економічні та соціальні гарантії; по-друге, 
фінансові, інформаційно-інтелектуальні та природні ресурси; по-
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третє, бюджетні та позабюджетні механізми; по-четверте, державні, 
громадські та міжнародні інституції. При цьому головна роль повин-
на належати проведенню моніторингу соціальної захищеності [5].

Реорганізація системи соціального захисту населення потребує ство-
рення відповідної нормативно-правової бази з розмежуванням компетен-
ції держави, регіонів та місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування в питаннях соціального захисту населення [8].

Отже, системи соціального захисту є ефективними й дієвими лише 
за умови, якщо досягають цілей із допомогою відповідних витрат та 
без будь-яких небажаних побічних ефектів. Інноваційні управлінські 
й організаційні заходи як інструмент модернізації соціального за-
хисту є складним процесом, оскільки безпосередньо зачіпають інте-
реси майже всього населення, спричиняють зміни в доходах і ви-
тратах різних соціальних груп, передусім одержувачів соціальної 
допомоги й послуг [10].

Висновки. Таким чином, реформування й удосконалення держав-
ного управління у сфері соціального захисту населення є одним із 
суттєвих факторів, який сприятиме становленню України як соці-
альної держави. Водночас приведення державної політики у сфері 
соціального захисту населення відповідно до міжнародноправових, 
зокрема до європейських, стандартів є важливою передумовою успіш-
ної європейської інтеграції України. Вимогою часу є прийняття за-
кону про соціальну політику в державі, в якому мають бути визна-
чені поняття і зміст соціальної політики держави, основні функції 
органу законодавчої і виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування у цій сфері і їх роль та рівень відповідальності за всі на-
прями соціальної політики, зокрема й соціальний захист населення.

У зв’язку з тим, що теоретичні та концептуальні розробки ві-
тчизняних науковців присвячені лише окремим аспектам цієї про-
блематики, є необхідність у проведенні комплексного та всебічного 
дослідження державного управління у сфері соціального захисту 
населення України, яке і планують проводити автори.
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Инновационные подходы к усовершенствованию системы  
управления в сфере социальной защиты населения

Аннотация. Рассмотрена система социальной защиты населения как объекта 
государственного управления. Выявлены основные проблемы в ее структуре под 
призмой зарубежного опыта европейских стран. Предложены пути реформиро-
вания и реализации государственного управления системой социальной защиты 
населения в Украине и развития эффективного механизма ее управления.
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Innovative approaches to improving the management system in 
the sphere of social protection of the population

Abstract. The system of social’s defence of population is considered as object 
of state administration. Basic problems in her structure are educed under the prism 
of foreign experience of the European countries. The ways of reformation and 
realization of state administrations of the social defense’s system of population in 
Ukraine and development of effective mechanism of its management are offer.
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